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 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  โดยผู้บริหาร
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
โดยมีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 เทศบาลต าบลภูผาม่านจึงได้ท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ 
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ตลอดจนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  “การติดตาม ” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง 
ระบบประมวลผล ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรืแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลังของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ 

 



 

เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง  

 

   

  ๑.๑.๒  การประเมินผล  

   เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่  

 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๑.๒.๑  เพ่ือให้ทราบว่าโครงการที่ด าเนินการไปนั้นประสบผลสัมฤทธิ์หรือล้มเหลวหรือไม่ และ
สามารถพิจารณาได้ว่าควรสนับสนุนต่อไปหรือไม่ 
  ๑.๒.๒  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๑.๒.๓  เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อชี้แนะแก่
ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
  ๑.๒.๔ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล        
ภูผาม่าน 

๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๑.๓.๑  ความส าคัญของการติดตาม  

   การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูง
เกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน



การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดี
แล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost – effective)  ด าเนินงานต่างๆ  

  ๑.๓.๒  ความส าคัญของการประเมินผล  

   การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวขี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกับ (Feedback)        
ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า 
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๔  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ๑.๔.๑  การติดตาม (Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  โดยด าเนินการ
ตรวจระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณโดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย
ติดตามเม่ือสิ้นปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อยกลับเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 

  ๑.๔.๒  การประเมินผล  (Evaluation)  เป็นการรวบรวมผลการติดตามของโครงการและ
ประเมินผลโครงการ เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินผลในเชิงคุณภาพโดยแบ่งการ
ประเมินคือ  การประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน ในภาพรวมโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง 

๑.๕  หน่วยงานรับผิดชอบ 

   เทศบาลต าบลภูผาม่านได้มีค าสั่งเทศบาลที่  ๑๕๕/๒๕6๒ ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕6๒  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่าน ดังนี้ 

๑. นายชินกฤต  ราษฎร์เหนือ ประธานสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ  
๒.  นายสุพล  ตู้โภค  รองประธานสภาเทศบาล  กรรมการ  
๓. นายถนอม  ชีพอุบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ  
๔. นายสมัย  แนวประเสริฐ ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
๕. นางธนพร  จันทร์ช่างทอง ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
๖. พัฒนาการอ าเภอภูผาม่าน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ  
๗. ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ  
๘. นางเบญจรินทร์  เดชพุฒ รองปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน กรรมการ  
๙. นายอาวิรุธ  ฤาชาบุตร หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ  
๑๐. นายเสน่ห์  หนูทัศน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
๑๑. นายทองล้วน  ซื่อตรง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

อ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 



๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร  

๑.๖ วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ มุ่งสู่เมืองวัฒนธรรมน่าอยู่ เน้นการสร้างรายได้ภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี 256๕” 

๑.๗พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความรู้แก่ประชาชนให้มีจิต
สาธารณะรู้จักพ่ึงตนเอง 

๒. ถ่ายทอดระบบการบริหารจัดการที่ดีในระดับองค์กรและชุมชน 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้ โดยเน้นภาคเกษตรชีวภาพ 
๕. พัฒนาโครงสร้างเมืองที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดระบบ สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
6. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งด้าน สุขอนามัย การศึกษา คุณธรรม และฐานความรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๘  เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

๑. มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพร่สู่สังคมภายนอก 
๒. พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและ

สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
๓. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนตามแนวทางเมืองคาร์บอนต่ า 
๔. สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
๖. ยกระดับชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม 

๑.๙  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 



 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๒ 
การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลภูผาม่าน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลภูผาม่าน ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
    ""มุ่งสู่เมืองวัฒนธรรมน่าอยู่ เน้นการสร้างรายได้ภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี ๒๕๖๕"" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
    1.ส่งเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตสาธารณะรู้จักพ่ึงตนเอง  
    2. ถ่ายทอดระบบการบริหารจัดการที่ดีในระดับองค์กรและชุมชน 
    3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
    4.ส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้ โดยเน้นภาคเกษตรชีวภาพ 
    5.พัฒนาโครงสร้างเมืองที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    6.พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา คุณธรรม และฐานความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลภูผาม่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอาชีพและการท่องเที่ยว 
 
    การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 
    การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

 



 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 256๑-256๕) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 256๑-256๕) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-256๕) 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 769,000.00 14 764,000.00 14 764,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี 20 3,945,000.00 20 2,135,000.00 16 1,225,000.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 19,958,000.00 10 1,197,000.00 17 5,038,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

9 435,000.00 9 1,180,000.00 10 1,780,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 15 5,411,890.00 12 14,783,000.00 6 1,477,000.00 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 56 12,897,000.00 53 12,477,000.00 53 12,757,000.00 

รวม 130 43,415,890.00 118 32,536,000.00 116 23,041,000.00 
 

 
    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 78 โครงการ งบประมาณ 16,519,562 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 620,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 8 1,251,500.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 380,440.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอาชีพและการท่องเที่ยว 2 55,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 10 3,217,500.00 

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 39 10,995,122.00 

รวม 78 16,519,562.00 
 

 
 
 
 
 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการท าบุญ
ตักบาตรเนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
ท าบุญในวันขึ้นปีใหม่ 
ต้อนรับศักราชใหม่ 

เชิญชวนพ่อค้าประชาชน 
ข้าราชการ ฯลฯ ร่วมกัน
ท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่ 

2. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 

225,000.00 เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่
ประเพณีอันดีงามตั้งแต่
บรรพบุรุษให้คงอยู่ไปจนถึง
รุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดกัน
ไปให้คนท้องถิ่นอ่ืนได้รับรู้
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเยาวชน 

เทศบาลต าบลภูผาม่านจัด
กิจกรรมงานตุษไทจัดขบวน
แห่,ส่งประกวดเทพี ฯลฯ
และหรืออุดหนุนให้อ าเภอภู
ผาม่านในการด าเนินการจัด
งานตามข้อตกลงที่ประชุม
ส่วนราชการ 

3. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

70,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ให้
ลูกหลานสืบไป 

จัดงานประเพณีสงกรานต์
ประกอบด้วยการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ,จัดให้มี
บริการตัดผมแก่ผู้สูงอายุ 
ฯลฯ 

4. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
บุญบั้งไฟ 

35,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ให้
ลูกหลานสืบไป 

จัดงานบุญบั้งไฟ 
ประกอบด้วยการประกวด
ขบวนเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ดั้งเดิม,จัดท าเนียบบัวนาง 
(นางเที่ยม) ฯลฯ 
 

5. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ให้
ลูกหลานต่อไป 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา ประกอบด้วย
ประกวดต้นเทียนพรรษา
ของแต่ละหมู่บ้าน,ประกวด
ขบวนแห่ ฯ ฯลฯ 

6. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ า
ถ้ าพระและถ้ า
หมูบ 

35,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ให้
ลูกหลานต่อไป 

จัดงานประเพณีสรงน้ าถ้ า
พระถ้ าหมูบในการจัด
กิจกรรมตามประเพณีท่ีสืบ
ทอดกันมา 
 
 
 
 



7. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
เรือพายในวัน
ออกพรรษา 

60,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ให้
ลูกหลานต่อไป 

จัดการแข่งขันเรือพายทั้ง
ประเภทในเขตเทศบาลและ
ประเภททั่วไป(ภายนอก)
บริเวณหนองสมอในวันออก
พรรษา 

8. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
การจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงในวันเพ็ญ
เดือน 12 

30,000.00 เพ่ือเป็ฯการอนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงาม 

อุดหนุนงบประมาณให้บ้าน
เซินใต้เพ่ือจัดงานประเพณี
ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 
12 ตามแผนชุมชนบ้านเซิน
ใต ้

9. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงในวันออก
พรรษา 

30,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ให้
ลูกหลานต่อไป 

อุดหนุนงบประมาณให้บ้าน
เซินเหนือเพ่ือจักงาน
ประเพณีลอยกระทงในวัน
ออกพรรษา ตามแผนชุมชน
บ้านเซินเหนือ 
 
 
 
 

10. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเทศกาล
ไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว 

15,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมเทศกาล
ไหมประเพณีผูกเสี่ยว 

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น
เพ่ือจัดงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

11. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
(ร าบวงสรวง)งาน
เทศกาลไหม
สากลประเพณีผูก
เสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

50,000.00 1.เพ่ือสร้างสัญลักษณ์ให้กับ
ประชาชนชาวภูผาม่านให้มี
ชุดแต่งกายและท่าร าที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง 2.
เพ่ือหล่อหลอมจิตใจ
ประชาชนภูผาม่านให้เกิด
ความรักษ์ชาติรักษ์ถิ่น รู้รัก
สามัคคี 

จัดฝึกซ้อมท่าร าให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีและเข้า
ร่วมกิจกรรมตามท่ี
คณะกรรมการจัดงาน
ก าหนด 

12. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงาน
วัน อปพร. 

10,000.00 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิก อปพร. 

จัดพิธีเดินสวนสนามร่วมกับ
ศูนย์ อปพร. ในเขต อ.ภูผา
ม่าน 
 
 
 
 
 
 



13. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการก่อสร้าง
รั้วส านักงาน
เทศบาลต าบลภู
ผาม่าน 

400,000.00 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินทางราชการ และ
พนักงานทุกคน 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างรั้ว ยาว 481 เมตร 
สูง 2 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด 

14. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการวัน
เทศบาล 

50,000.00 เพ่ือระลึกถึงการจัดตั้ง อปท.
ในรูปแบบเทศบาล,สร้าง
ขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของพนักงาน 

จัดท าบุญตักบาตร,จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
บทบาท,และหน้าที่เทศบาล 
ฯลฯ,ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ 

15. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการวาง
ระบบท่อส่งน้ าดิบ
ประปาเทศบาล 

316,500.00 เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต
น้ าประปาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้น้ า 

วางท่อขนาด 6 นิ้ว 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 
832 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด 

16. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจ้าง
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

15,000.00 -เพ่ือส าควจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบล
ภูผาม่าน -เพ่ือน าผลส ารวจ
ที่ได้มาปรับปรุงการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

จ้างสถาบันการศึกษาท่ีเป็น
กลางในการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในงาน
บริการของเทศบาลต าบลภู
ผาม่าน 

17. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

350,000.00 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีหมด
วาระ 

18. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 -เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของ
เทศบาลต าบลภูผาม่าน โดย
สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ได้อย่างครบถ้วน 
 
 
 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 



19. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

10,000.00 -ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับ
ความสะดวกในการช าระ
ภาษี -รายได้จากการเก็บ
ภาษีเพ่ิมข้ึน 

ให้บริการรับช าระภาษีทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

20. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อ 

30,000.00 เพ่ือยกระดับตลาดสดให้ได้
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

จัดอบรมวิชาการ อาหาร
สะอาดและปลอดภัยแก่
ผู้ประกอบการตลาดสด 

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมประชาชน/
นักเรียน/เยาวชนเพื่อให้
ความรู้และให้มีอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

22. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียว 

80,000.00 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ 

ปลูกปุาในพื้นที่สาธารณะ
และถนนต้นแบบเพ่ือเป็น
เอกลักณ์ จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 

23. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมือง
คาร์บอนต่ า 

20,000.00 เพ่ือด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์เมืองคาร์บอนต่ า 

1.ปลูกปุาชุมชน2.
ประชาสัมพันธ์การบริโภค
สินค้า3.รณรงค์ใช้พลังงาน
ทดแทน4.รณรงค์ในการใช้
จักยานแทนรถจักรยานยนต์ 

24. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

30,000.00 เพ่ือเป็นการสนอง
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ 
ฯ 

จัดอบรมวิชาการให้ความรู้
และสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ ,จัดท าสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียน 

25. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอย 

10,000.00 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในบรแิวณท่ี
ทิ้งขยะเพ่ือลดการต่อต้าน 
ตามบันทึกข้อตกลง 

อุดหนุนเทศบาลต าบลโนน
คอมในการสร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใกล้เคียงกับ
สถานที่ทิ้งขยะ สร้างความ
ร่วมมือและลดการต่อต้าน 
(ตามบันทึกข้อตกลง MOU) 
 
 
 



26. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย 

165,440.00 เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
มูลพิษตามบันทึกข้อตกลง 

อุดหนุนเทศบาลต าบลโนน
คอมด าเนินการฝังกลบขยะ
มูลฝอย สถานที่ท้ิงขยะมูล
ฝอยเพ่ือมิให้เกิดมลพิษ 
(ตามบันทึกข้อตกลง MOU) 
 
 
 
 
 
 
 

27. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

25,000.00 -เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า -สุนัข
ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่เขตเทศบาล 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลทุกตัว 

28. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
อาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ
ทางเลือกใหม่ตาม
พระราชด าริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

35,000.00 เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวพระราชด าริ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง , 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของประชาชนให้
เกิดกลุ่มใหม่เพ่ิมข้ึนสร้าง
งานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อ
สร้างโอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชีพแก่
ประชาชน โดยยึดแนวทาง
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ การ
เพาะปลูกพืชสมุนไพร 

29. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
อาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการผลิต
ของที่ระลึกเพ่ือ
ส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน
การผลิตของที่ระลึกเพ่ือ
จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชุมชน 
 

อบรมส่งเสริมการผลิตของที่
ระลึกเพ่ือสร้างรายได้เสริม
แก่ประชาชน เช่น พวง
กุญแจ แจกัน ของใช้ ของที่
ระลึก 

30. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.ซอย
เทศบาล 2 

262,000.00 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย -เพ่ือ
ปูองกันน้ าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 0.15 ม. กว้าง 
4.00 ม. ยาง 260 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,040 
ตร.ม พร้อมไหล่หินคลุก
และถมดินคันก้ันน้ า 
20  ่ลบ.ม.. 
 
 



31. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ท่อเมนประปาใน
เขตเทศบาล 

316,500.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการ
จ าหน่ายน้ าประปา 

วางท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 
8.5 ขนาด 4 

32. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการขยาย
เขตไฟฟูาภายใน
เขตเทศบาล 

200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
และปลอดภัย 

อุดหนุนงบประมาณให้การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง
บริเวณบ้านเรือนและพ้ืนที่
การเกษตร 

33. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการลงหิน
คลุกถนนลงสู่
พ้ืนที่การเกษตร
(ตรงข้ามโรงเรียน
บ้านโนนสว่างท่า
กระบือ ม. 1 ต.ภู
ผาม่าน 

42,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางไปยัง
พ้ืนที่การเกษตรและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร 

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ระยะทาง 390 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 117.00 ลูกบาศก์
เมตร 

34. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้านอย่างถูกวิธี 
 

-ทุกหมู่บ้านก าจัดขยะตาม
แผนและนโยบายที่ทาง
เทศบาล/อ าเภอก าหนด -
จัดตั้งกองทุนขยะในแต่ละ
หมู่บ้าน 

35. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการ
ซ่อมแซมผิว
จราจรซอย
เทศบาล 14 

907,000.00 เพ่ือปรับปรุงผิวถนนที่ผิว
จราจรช ารุดให้มี
ประสิทธิภาพในการสัญจร 

ซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้
พาราแอสฟัลท์อิมัลชันกว้าง 
6 เมตร ยาว 276.7 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,678 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

36. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 4/2 

176,000.00 เพ่ือความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน 

ก่อสร้าถนนคอนกรีดเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 
70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
280 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 
 
 



37. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนประชาอุทิศ 
ช่วงศาลปูุตา ม.2 
ถึงซอย 12 

1,075,000 เพ่ือความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ประชาอุทิศ ช่วงศาลปูุตา 
ถึงซอยเทศบาล 12 พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
ความหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 172 เมตร วาง
ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 60 ซม. พร้อม
บ่อพักตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

38. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงก่อสร้าง
ทางเข้าศาลปูุตา
บ้านท่ากระบือ 

66,000.00 เพ่ือความสะดวกปลอดภัย
ในกานสัญจรของประชาชน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.10 เมตร กว้าง 1.60 
เมตร ระยะทาง 83 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
132.80 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

39. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเรียบล าน้ า
เชิญ พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ม.6 
ต.ภูผาม่าน 

143,000.00 -เพ่ือปรับปรุงถนนที่ช ารุดให้
ใช้งานได้ดี -เพ่ือความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน 

1.ช่วงที่1วางท่อ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
40 เมตร จ านวน 18 ท่อน 
พร้อมถมคันดิน ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร และ
ผิว ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 
10 เมตร พร้อมลาด
คอนกรีด 2.ช่วงที่ 2 ลงหิน
คลุก ความหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 
410 เมตร หรือปริมาณไม่
น้อยกว่า 123 ลบ.ม. 

40. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

60,000.00 เพ่ือปูองกันอุบัตเหตุในเขต
เทศบาล 

จัดตั้งจุดสกัดและบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 
 
 
 
 



41. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
วินัยจราจร 

20,000.00 เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเรื่องวินัยการจราจร 

- จัดอบรมเรื่องวินัยจราจร - 
ให้บริการประชาชนในการ
จัดท าใบอนุญาตขับขี่นอก
สถานที่ 

42. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมมาตรการ
ปูองกันภัยที่มีต่อบ้านเรือน 
ชีวิต ผู้อยู่อาศัย 

ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.
ในเขตเทศบาล พร้อมทั้ง
จัดซื้อชุดให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกนาย 
 
 
 

43. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

60,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

ด าเนินการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก
และเยาวชนในวันเด็ก
แห่งชาติ 

44. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

15,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

จัดซื้อแปรงสีฟันเพื่อแจกให้
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดท่ากระบือและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัด
เฉลียงทอง 

45. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียง
ทอง 

60,580.00 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยส าหรับ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 

จัดซื้อสื่อการเรียนรู้รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

46. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ท่ากระบือ 

63,430.00 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยส าหรับ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



47. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

30,000.00 เพ่ือให้ห้องสมุดประชาชน
และศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีวัสดุ
อุปกรณ์ หนังสือ สื่อการ
เรียนการสอน วารสาร ที่
ทันสมัย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน หนังสือ 
วารสารต่าง ๆส าหรับ
ห้องสมุดประชาชนและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 

48. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ท่ากระบือ 

147,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการอาหารกลางวันให้แก่
เด็ก 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก 

49. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียง
ทอง 

122,500.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็ก 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
เป็นค่าจ้างเหมาอาหาร
กลางให้ให้แก่เด็ก 

50. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 

833,612.00 เพ่ือให้นักเรียนในเขต
เทศบาลมีนมรับประทาน
เพ่ือให้ร่ายกายเติบโต
แข็งแรงมีพัฒนาการสมวัย 
 
 

ด าเนินการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนและเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

51. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

30,000.00 เพ่ือปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล 

1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 2. จัดกิจกรรม
รณรงค์ปูองกันโรค 

52. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน 

500,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน เช่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
ค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ฯลฯ 



53. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

40,000.00 เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

-ฝึกอยรมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุอาชีพที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น 
เครื่องจักรสาน -อบรม
สารพัดช่างให้แก่ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

54. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000.00 เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

ด าเนินการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
และนโยบายจังหวัด
ขอนแก่นตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยว
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

55. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัด
แข่งขันกีฬา
ประชาชน 

120,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรัก
การออกก าลังกายสร้างวินัย
และมีความสมัครสมาน
สามัคคี รู้จักการวางแผน
ร่วมกัน 

จัดการแข่งขันกีฬาแก่
ประชาชนและเยาวชนทั้ง 6 
หมู่บ้าน -จัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทลู่และประเภท
ลานกีฬามหาสนุก 

56. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
ศูนย์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้านและศูนย์
กีฬาเทศบาล เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เสาตาข่าย
กีฬา ฯลฯ 

57. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
100% ตาม
ขั้นบันได 

5,300,000 เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพแก่แก่
ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปี 
ขึ้นไป ตามนโยบายรัฐบาล 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบ
ก าหนด 100๔ของผู้มีสิทธิ์
ได้รับ 

58. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ย
ยังชีพแก่คนพิการ 
100% 

1,290,000 เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพแก่คน
พิการที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ทุกราย 
 
 
 
 
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
ทุกราย 



59. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้ปุวย
เอดส์ 

36,000.00 เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ปุวย
เอดส์ 
 
 
 
 
 
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

60. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน 

100,000.00 เพ่ือปูองกันและบรรเทา
สาธาณภัยซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ล่วงหน้า เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
ธรณีพิบัติ 

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย
ธรรมชาติไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ทั้ง
ก่อน ขณะ และหลังเกิดภัย 

61. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดการ
จราจรภายในเขต 

2,000.00 เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุในเขต
เทศบาล เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

1.จัดท าหรือซื้อเครื่องหมาย
จราจรต่าง ๆ 2. ติดต้ัง
กระจกนูนบริเวณจุดเสี่ยงที่
เป็นทางแยกต่าง ๆ 3. 
ติดตั้งลูกระนาดยางเพื่อให้
รถชะลอความเร็วในบริเวณ
จุดเสี่ยง ซอยต่าง ๆ ติดตั้ง
ปูายจราจรในเขตเทศบาล 
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

62. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลภูผาม่าน 
(ในเขตเทศบาล) 

100,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่คนใน
ชุมชน 2. เพ่ือให้ชุมชนมี
กองทุนในการดูแลช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในชุมชน
โดยยึดหลักการพ่ึงพา 
 
 

สมทบงบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชนใน
การบริหารจัดการกองทุน 

63. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

820,000.00 เพ่ือนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน วันละ 20 บาท 
ต่อวันต่อคน จ านวน 200 
วัน ให้กับโรงเรียนบ้านโนน
สว่างท่ากระบือ 
 



64. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 100% 

600,000.00 เพ่ือนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน วันละ 20 บาท 
ต่อวันต่อคน จ าวนวน 200 
วัน ให้กับโรงเรียนบ้านโนน
คอม 

65. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

90,000.00 เพ่ือสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เกี่ยวกับการปูองกัน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพ 

สมทบงบประมาณกองทุน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
เทศบาลต าบลภูผาม่านเพื่อ
ด าเนินการปูองกัน ฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อ
สุขภาพ 

66. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

15,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนโนนสว่างท่ากระบือ 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการ 

67. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

15,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
นักเรียนบ้านโนนคอมเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการ 
 
 
 
 

68. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุนภารกิจ
เหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

30,000.00 เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาดในการให้การ
สงเคราะห์และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยผู้ด้อยโอกาส 

อุดหนุนงบประมาณให้เหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

69. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

30,000.00 เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ศป.ปส.อ.ภูผาม่าน ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

70. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปูองกัน
และแก้ปัญหายา
เสพติด 

30,000.00 เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหายา
เสพติดในจังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ศป.ปส.จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



71. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพติด 

15,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ความรู้เพิ่มทักษะ ปลูกฝัง
การมีน้ าใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี 
อดทน ปฏิบัติตามข้อตกลง 
สุขภาพแข็งแรง เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
ครู และผู้ปกครอง 
 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่า
กระบือ เพ่ือท าการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 

72. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพติด 

15,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ 
เพ่ิมทักษะ ปลูกผังการมี
น้ าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี อดทน ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง สุขภาพ
แข็งแรง เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก ครู และ
ผู้ปกครอง 

อุดหนุนงบประมาณให้โรง 
เรียนบ้านโนนคอม เพื่อท า
การแข่งขันกีฬา 

73. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือพัฒนา
ทักษะแก่เยาวชน 
(กีฬาศูนย์
เครือข่าย) 

20,000.00 เพ่ือสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนภูผาม่านในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน 

74. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

15,000.00 เพ่ือสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนภูผาม่านในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน 

75. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 

15,000.00 เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กด้าน
การเกษตรที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อุดหนุนงบประมาณให้
เกษตรอ าเภอภูผาม่านใน
การจัดอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 

76. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) 

35,000.00 -เพ่ือเป็นศูนย์อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย -เพ่ือเป็นศูนย์
ประสานงานและปฏิบัติงาน
เพ่ือปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1.จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ประจ าศูนย์ 2.จัดท าปูาย
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 3.
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ี
จ าเป็นประจ าศูนย์ 



77. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
(โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

50,000.00 -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเรื่องสุขภาพ 
อาชีพ ฯลฯ -ผู้สูงอายุได้
พบปะสังสรรค์ท ากิจกรรม
ร่วมกันก่อให้เกิดความ
สามัคคี 

-จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขต ต าบลภู
ผาม่าน -จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในศูนย์ -จัดให้มีการเรียน 
การอบรม เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ อาชีพท่ีเหมาะสม
กับผู้สูงอายุ ฯลฯ ในเขต
ต าบลภูผาม่าน โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย 60 คน -จัด
ให้มีการเรียนรู้ การอบรม
ต่อยอดโรงเรียนผู้สูงอายุ
เดิม ในเรื่องการดูแลสุขภาพ 
อาชีพ ฯลฯ ในเขตต าบล
โนนคอม เปูาหมาย 60 คน 
 
 
 
 
 

78. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

120,000.00 เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณให้
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
หมู่บ้านละ 20,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 49 โครงการ จ านวนเงิน 11,975,379 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 49 โครงการ จ านวนเงิน 
11,960,679 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 575,212.00 11 575,212.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 3 63,155.00 3 63,155.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 224,748.00 4 224,748.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอาชีพและการท่องเที่ยว 1 35,000.00 1 35,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 8 1,121,667.45 8 1,121,667.45 

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 22 9,955,596.83 22 9,940,896.83 

รวม 49 11,975,379.28 49 11,960,679.28 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการท าบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ 

20,000.00 8,000.00 นางสาวพิชญา
เต็มวงษ์ 

21/12/25
61 

30 

2. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 

225,000.00 224,996.00 นางสาวพิชญา 
เต็มวงษ์ 

11/01/25
62 

45 

3. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

70,000.00 68,508.00 นางสาวพิชญา 
เต็มวงษ์ 

01/04/25
62 

30 

4. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
บุญบั้งไฟ 

35,000.00 31,090.00 นางสาววรพิชชา 
ตาทอง 

07/06/25
62 

30 

5. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิตก
รรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 

50,000.00 47,400.00 นางสาวพิชญา 
เต็มวงษ์ 

03/07/25
62 

30 

6. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ าถ้ า
พระและถ้ าหมูบ 

35,000.00 33,818.00 นางสาววรพิชชา 
ตาทอง 

10/04/25
62 

30 

7. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
เรือพายในวันออก
พรรษา 

60,000.00 53,500.00 นางสาวพิชญา 
เต็มวงษ์ 

19/10/25
61 

30 

8. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
การจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงในวันเพ็ญ
เดือน 12 
 
 

30,000.00 30,000.00 บ้านเซินใต้ 09/10/25
61 

30 



9. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงในวันออก
พรรษา 

30,000.00 30,000.00 บ้านเซินเหนือ 22/10/25
61 

30 

10
. 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการเทศกาล
ไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยว 

15,000.00 15,000.00 อ าเภอภูผาม่าน 15/11/25
61 

30 

11
. 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม(ร า
บวงสรวง)งาน
เทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

50,000.00 32,900.00 เทศบาลต าบลภู
ผาม่าน 

26/11/25
61 

30 

12
. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการวัน
เทศบาล 

50,000.00 38,465.00 นางหยาดฝน 
ไพรทอง 

08/04/25
62 

30 

13
. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

15,000.00 15,000.00 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

02/09/25
62 

30 

14
. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 
 
 
 

10,000.00 9,690.00 นางนภาพร ฤา
ชาบุตร 

18/02/25
62 

30 

15
. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อ 

30,000.00 30,000.00 นางเบญจรินทร์ 
เดชพุฒ 

29/01/25
62 

30 

16
. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมือง
คาร์บอนต่ า 

20,000.00 14,100.00 นางเบญจรินทร์ 
เดชพุฒ 

02/09/25
62 

30 

17
. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย 

165,440.00 165,440.00 เทศบาลต าบล
โนนคอม 

14/12/25
61 

30 



18
. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

25,000.00 15,208.00 นางเบญจรินทร์ 
เดชพุฒ 

04/03/25
62 

30 

19
. 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
อาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพทางเลือก
ใหม่ตาม
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

35,000.00 35,000.00 ส านักปลัด 12/09/25
62 

30 

20
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.ซอย
เทศบาล 2 

262,000.00 241,000.00 หจก.หนองบัว
ทอง 

05/02/25
62 

60 

21
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ท่อเมนประปาใน
เขตเทศบาล 

316,500.00 259,000.00 ห้างหุ้นส่วน
หนองบัวทอง
ก่อสร้าง 

18/04/25
62 

60 

22
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาภายในเขต
เทศบาล 
 

200,000.00 191,567.45 191567.45 13/09/25
62 

30 

23
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการลงหินคลุก
ถนนลงสู่พ้ืนที่
การเกษตร(ตรง
ข้ามโรงเรียนบ้าน
โนนสว่างท่า
กระบือ ม. 1 ต.ภู
ผาม่าน 

42,000.00 42,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
หนองบัวทอง
ก่อสร้าง 

19/03/25
62 

30 

24
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 

30,000.00 29,100.00 นางเบญจรินทร์ 
เดชพุฒ 

14/11/25
62 

30 

25
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 4/2 

176,000.00 157,000.00 หจก.หนองบัว
ทองก่อสร้าง 

22/04/25
62 

30 

26
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงก่อสร้าง
ทางเข้าศาลปูุตา
บ้านท่ากระบือ 
 
 
 
 

66,000.00 59,000.00 ร้านวรรณิดา 
ก่อสร้าง 

22/04/25
62 

45 



27
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนนเรียบล าน้ า
เชิญ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ม.6 ต.ภู
ผาม่าน 

143,000.00 143,000.00 ห้างหุ้นส่วน
หนองบัวทอง
ก่อสร้าง 

19/03/25
62 

30 

28
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

60,000.00 57,175.00 จ่าเอกวุฒิไกร 
ช านาญรบ 

03/01/25
62 

120 

29
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
วินัยจราจร 

20,000.00 19,010.00 จ่าเอกวุฒิไกร 
ช านาญรบ 

14/01/25
62 

30 

30
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

60,000.00 59,993.00 นางสาวพิชญา 
เต็มวงษ์ 

04/01/25
62 

30 

31
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียง
ทอง(สื่อการเรียน) 

60,580.00 44,180.00 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลวัดลียง
ทอง 

20/06/25
62 

30 

32
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดท่ากระบือ(สื่อ
การเรียน) 

63,430.00 58,880.00 ศูนย์วัดท่า
กระบือ 

20/06/25
62 

30 

33
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 

147,000.00 147,000.00 ศูนย์วัดท่า
กระบือ 

21/05/25
62 

30 

34
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 
 
 
 
 

122,500.00 104,380.00 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลวัดลียง
ทอง 

16/05/25
62 

30 



35
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 

833,612.00 700,484.32 องค์การส่งเสริม
โคนม 

08/01/25
62 

365 

36
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

โครงการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

30,000.00 30,000.00 นางเบญจรินทร์ 
เดชพุฒ 

07/12/25
62 

30 

37
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน 

500,000.00 458,369.21 นางเบญจรินทร์ 
เดชพุฒ 

01/10/25
61 

365 

38
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดแข่งขัน
กีฬาประชาชน 

120,000.00 119,980.00 นางสาวพิชญา 
เต็มวงษ์ 

19/10/25
61 

30 

39
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ 
100% ตาม
ขั้นบันได 

5,300,000.0
0 

5,088,100.0
0 

นางสาวภาสิตา 
กล้าทองเพียร 

05/12/25
61 

365 

40
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ยยัง
ชีพแก่คนพิการ 
100% 

1,290,000.0
0 

1,290,000.0
0 

นางสาวภาสิตา 
กล้าทองเพียร 

03/10/25
61 

365 

41
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้ปุวยเอดส์ 

36,000.00 36,000.00 นางสาวภาสิตา 
กล่าทองเพียร 

09/10/25
61 

365 

42
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน 

100,000.00 78,365.30 นายประสิทธิ์ ค า
ภาพันธ์ 

16/08/25
62 

30 

43
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลภูผาม่าน (ใน
เขตเทศบาล) 

100,000.00 90,000.00 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

11/02/25
62 

30 

44
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

820,000.00 756,000.00 โรงเรียนบ้านโนน
สว่างท่ากระบือ 

20/01/25
63 
 
 
 
 
 

60 



45
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 
 

โครงการอาหาร
กลางวัน 100% 

600,000.00 598,000.00 โรงเรียนบ้านโนน
คอม 

01/06/25
62 

120 

46
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

90,000.00 90,000.00 หลักประกัน
สุขภาพ 

11/02/25
62 

30 

47
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

30,000.00 30,000.00 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูผาม่าน 

03/12/25
61 

30 

48
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) 

35,000.00 35,000.00 นายสมเกียรติ 
เลอยุกต์ 

03/10/25
62 

365 

49
. 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

50,000.00 49,980.00 นางสาวภาสิตา 
กล้าทองเพียร 

18/07/25
62 

90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงจ านวนวนโครงการที่บรรจุในแผนเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่อนุมัติเทศบัญญัติและจ านวนโครงการที่เบิกจ่าย  

         

  

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่

ดี 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
อาชีพและการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

  จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผน 14 20 16 9 15 56 

  จ านวนโครงการที่
อนุมัติเทศบัญญัติ 11 8 8 2 10 39 

  
จ านวนโครงการที่

เบิกจ่าย 11 3 4 1 8 22 
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แผนภมูิแสดงจ านวนโครงการท่ีบรรจใุนแผนเปรียบเทียบกบัโครงการท่ีอนมุตัเิทศบญัญตัิและเบิกจา่ย

จ านวนโครงการที่บรรจใุนแผน จ านวนโครงการที่บรรจใุนเทศ จ านวนโครงการที่เบกิจ่าย



ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  
        1. โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                        
  
 
 
 
 
       2. โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   



      3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

    
 

    
 
 
      4. โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ 

    
 

    
 
    



     5. โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

    
 

    
 
      6. โครงการสรงน้ าถ้ าพระและถ้ าหมูบ 

    
 

    
 
 
 



       7. โครงการแข่งขันเรือพายในวันออกพรรษา 

    
 

    
 
 
   8. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12  

    
 

    
 
 



       9. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันออกพรรษา 

    
 

    
 
 
     
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



   1๐. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ร าบวงสรวง) งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด   
        ขอนแก่น            

    
 

    
 
      1๑. โครงการวันเทศบาล 

    
 

    
 
   



        1๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

    
 

    
 
 
     1๓. โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

    
 

    



 
1๔. โครงการส่งเสริมเทศบาลเมืองคาร์บอนต่ า 

    
 

    
 
 
       1๕. โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย 

    
 

    



 
     ๑๖. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

    
 

    
 
 
   1๗. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทางเลือกใหม่ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

    
 

    
 



    ๑๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยเทศบาล 2 

    
 

    
 
๑๙. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาในเขตเทศบาล 

    
 

    



 
    20. โครงการขยายเขตไฟฟูาภายในเขตเทศบาล 

    
 

    
21. โครงการลงหินคลุกถนนลงสู่พ้ืนที่การเกษตร (ตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ม. 1 ต.ภูผาม่าน 

    
 

    
 



 
    22. โครงการหมู่บ้านสะอาด 

    
 

    
 
23. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 4/2 

    
 

    
 



    24. โครงก่อสร้างทางเข้าศาลปูุตาบ้านท่ากระบือ 

    
 

    
 

    25. โครงการปรับปรุงถนนเรียบล าน้ าเชิญ พร้อมวางท่อระบายน้ า ม.6 ต.ภูผาม่าน 

    
 

    



 
 
26. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 

                   
 

                                             
    27. โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร 

    
 

    
 
 
 



28. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

    
 

    
 

    29. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

    
 

   



 
   30. โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

             
 

    
    31. โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาชน 

             
 

    
 
 
 



      32. โครงการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 100% ตามข้ันบันได 

    
 
 
     3๕. โครงการจัดเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ 100% 

    
 
        ๓3. โครงการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้ปุวยเอดส์ 

   
 

 

 

 

 

 

 



      ๓4. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

   
 
     ๓5. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ (โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น) 

             
 

   
     
     ๓6. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

   
 



   
 
 
37. โครงการสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

  
 
  38. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

   
 

   
                       



 
ข้อเสนอแนะ 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการส ารวจความพึงพอใจในโครงการ
ก่อสร้างที่ทางเทศบาลต าบลภูผาม่านได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในโครงการก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการซึ่งใน
บางโครงการจะมีระดับความพึงพอใจที่น้อยและควรปรับปรุงซึ่งทางคณะกรรมการอยากให้ทางเทศบาลต าบลภูผาม่านหาข้อมูล
ดังกล่าวมาปรับปรุงในการท างานต่อไป 

 
             ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลภูผาม่าน เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
 
              จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   ธันวาคม  2562 
 

 
                                                            (นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์) 

                                                              นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการส ารวจความพึงพอใจในโครงการ
ก่อสร้างที่ทางเทศบาลต าบลภูผาม่านได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในโครงการก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการซึ่งใน
บางโครงการจะมีระดับความพึงพอใจที่น้อยและควรปรับปรุงซึ่งทางคณะกรรมการอยากให้ทางเทศบาลต าบลภูผาม่านหาข้อมูล
ดังกล่าวมาปรับปรุงในการท างานต่อไป 
             ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลภูผาม่าน เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
    
              จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               

 
(ลงชื่อ) 

                                                          (นายชินกฤต  ราษฎร์เหนือ) 
                                                        ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลภูผาม่าน 

 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 เทศบาลต าบลภูผาม่านได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหาสารคามส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
เทศบาลต าภูผาม่านโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งประเมินความพึงพอใจในงานบริการ ๔ งาน ดังนี้ 

๑. งานบริการด้านการศึกษา 
๒. งานบริการด้านทะเบียน 
๓. งานบริการด้านให้บริการน้ าประปา 
๔. งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

๑.  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลภูผาม่านใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.  เพ่ือน าผลจากการส ารวจและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านให้ดี
ยิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลภูผาม่านในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

๒. น าผลจากจากการส ารวจและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการบริการของเทศบาล
ต าบลภูผาม่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑) ประชากรในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน ( Simple 
Randorn Sample Randorn Sampling) จ านวน ร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การ
ก าหนดตัวอย่าง (Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (๑๙๖๗) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๕ ซ่ึงด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนท่ีมีอายุ ๑๕ ปี    
ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มหลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 
 
  
๑)  สรุปการประเมินผลจากการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลต าบลภูผาม่านงานบริการ ๔ 
งาน พบว่า 
 ๑)  งานบริการด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา  
      มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ๙๖.๑๓  
 ๒)  งานบริการด้านที่ ๒ ด้านทะเบียน  
      มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ๙๖.๑๔  



 ๓)  งานบริการด้านที่ ๓ ด้านให้บริการน้ าประปา 
      มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๗๙  
 ๔)  งานบริการด้านที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
      มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๙๖  

  
 ๒)ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ๔ งานบริการ 
  ๒.๑ ด้านการศึกษา   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๑)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๙ คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๗๙ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  (๒)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๙ คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๘๒ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  (๓)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๑๒ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  (๔)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ ด้านการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๑๓ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 

  ๒.๒  ด้านทะเบียน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๑๖ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๒)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒ คิดเป็นรอยละ 
๙๖.๓๖ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๓)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่  และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๔๙ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๔)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 

95.79% 95.82%

96.12%

96.47%

4.775

4.78

4.785

4.79

4.795

4.8

4.805

4.81

4.815

4.82

4.825

ระดับความพงึพอใจต่อการให้บริการ
งานบริการด้านการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการขั้นตอนการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ช่องทางการใหบ้ริการแก่

ประชาชน 

เจา้หนา้ท่ี และบุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก 

96.13 
ค่าเฉลีย่ทั้ง 4 ด้าน 

ร้อยละ  



  สรุปการประเมินความพึงพอใจ ด้านทะเบียน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๑๔ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
 
 
  ๒.๓  ด้านให้บริการน้ าประปา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๑๖  อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๒)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๓๖ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๓)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๔๙ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๔)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๙ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ ด้านให้บริการน้ าประปา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๙ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

96.16%

96.36%

95.49%

96.15%

4.74

4.75

4.76

4.77

4.78

4.79

4.8

4.81

4.82

4.83

ระดับความพงึพอใจต่อการให้บริการ
ด้านทะเบียน ประจ าปี พ.ศ. 2562

กระบวนการขั้นตอนการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ช่องทางการใหบ้ริการแก่

ประชาชน 

เจา้หนา้ท่ี และบุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.81 4.82 4.77 4.81 

96.14 
ค่าเฉลีย่ทั้ง 4 ด้าน 

ร้อยละ 



 
 
 

   
  ๒.๔  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๐๙ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๒)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘ คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๕๘ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๓)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๐๗ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ๔)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๓ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๔.๗๙    คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๖ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง ๔ กิจกรรมของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

96.14%
96.36%

95.49%

96.69%

4.68

4.7

4.72

4.74

4.76

4.78

4.8

4.82

4.84

ระดับความพงึพอใจต่อการให้บริการ
ด้านให้บริการน า้ประปาประจ าปี พ.ศ. 2562

กระบวนการขั้นตอนการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ช่องทางการใหบ้ริการแก่

ประชาชน 

เจา้หนา้ท่ี และบุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.81 4.82 4.77 4.73 

95.79 
ค่าเฉลีย่ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลภูผาม่านได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ
ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖ โครงการ ดังนี้ 

 

96.09%

95.58%

96.07%

95.73%

4.77

4.775

4.78

4.785

4.79

4.795

4.8

4.805

ระดบัความพงึพอใจต่อการให้บริการ
งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภบิาล ประจ าปี พ.ศ. 2562

กระบวนการขั้นตอนการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ช่องทางการใหบ้ริการแก่

ประชาชน 

เจา้หนา้ท่ี และบุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.80 4.78 4.80 4.79 

95.96 
ค่าเฉลีย่ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 



(๑) การประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน การโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๔/๒ หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๔/๒  ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน เซินใต้ หมู่ที่ ๓ และประชาชนท่ีสัญจรไป-
มา บริเวณซอยเทศบาล ๔/๒ จ านวน  ๕๐  ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐ %  โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการกรอกแบบประเมินจ านวน  ๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  
(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง
เสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๙ 

๒๑ 

๕๘ 

๔๒ 

 

 

 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามอาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มอีายุระหว่าง ๕๑- 
๖๐ ปี มีจ านวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาคือตั้งแต่ สูงกว่า ๖๐ ปี มีจ านวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖  และอายุท่ีตอบแบบ
ประเมินน้อยที่สุดคือ ตั้งแต่ ๓๑-๕๐ ปี  มีจ านวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 



จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

- 

๙ 

๒๘ 

๑๓ 

- 

- 

๑๘ 

๕๖ 

๒๖ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาคือ สถานภาพโสด ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และหม้าย/หย่า๑๐ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามระดบัการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่        
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๒ ราย เป็นร้อยละ 
๒๔ และปริญญาตรี จ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

 

๓๑ 

 

๖๒ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๑๒ 

๒๘ 

๑๐ 

๒๔ 

๕๖ 

๒๐ 



(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

๑๒ 

- 

๗ 

- 

๒๔ 

- 

๑๔ 

- 

  ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖ และ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณจ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ           
(๖)อื่นๆ ................................ 

 

๓ 

๓๘ 

๗ 

- 

๒ 

- 

 

๖ 

๗๖ 

๑๔ 

- 

๔ 

- 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๔/๒ หมู่ที่ ๓ ต าบล
โนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 

 

๓๐ 

 

๓๔ 

 

๒๐ 

 

๘ 

 

๘ 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๓๖ ๒๔ ๒๘ ๖ ๖ 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ๒๔ ๓๖ ๒๔ ๑๐ ๖ 



๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 

 

๒๘ 

 

๓๐ 

 

๓๖ 

 

- 

 

๖ 

     ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

 

๓๖ 

 

๒๐ 

 

๒๘ 

 

๑๐ 

 

๖ 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 

 

๒๘ 

 

๓๒ 

 

๑๒ 

 

๑๘ 

 

๑๐ 

    ๒. คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง ๑๘ ๔๖ ๑๔ ๑๒ ๑๐ 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๒๔ ๓๘ ๒๔ ๖ ๘ 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การก่อร้างถนน 

 

๑๖ 

 

๒๒ 

 

๓๒ 

 

๑๐ 

 

๒๐ 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๒๔ ๓๐ ๒๘ ๘ ๑๐ 

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๐ ๓๔ ๒๖ ๑๔ ๖ 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๒๔ ๓๐ ๒๔ ๑๔ ๘ 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการก่อสร้างถนน 

 

๓๐ 

 

๒๖ 

 

๒๖ 

 

๖ 

 

๑๒ 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๑๘ ๓๐ ๑๘ ๒๐ ๑๔ 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๒๐ ๒๖ ๓๘ ๘ ๘ 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๓๐ ๒๖ ๒๔ ๑๖ ๔ 

ค่าเฉลี่ย ๒๕.๓๗ ๓๐.๗๕ ๒๕.๑๒ ๑๐.๓๗ ๘.๘๗ 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๔/๒ 
หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอมจ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ีร้อย
ละ ๓๐.๗๕ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการก่อสร้างทางเข้าศาลปู่ตา บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่านมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลโครงการก่อสร้างทางเข้าศาล
ปู่ตา บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่านซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือ บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ ๔  และประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาจ านวน  ๕๐ ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐%  โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการกรอกแบบประเมิน
จ านวน  ๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  
(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง
เสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๒๓ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 



เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๓ 

๒๗ 

๔๖ 

๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามอาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มอีายุระหว่าง ๓๑-
๕๐ ปี มีจ านวน ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ รองลงมาคือตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ปี มีจ านวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘ สูงกว่า ๖๐ ปี มีจ านวน 
๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒ และอายุท่ีตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ตั้งแต่ ๑๘– ๓๐ ปี มีจ านวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๑๐ 

๑๕ 

๑๔ 

๑๑ 

- 

๒๐ 

๓๐ 

๒๘ 

๒๒ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔ และหม้าย/หย่า๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ดังตาราง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

- 

๔๒ 

- 

๘๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามระดบัการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๖ ราย เป็นร้อยละ 
๓๒และปริญญาตรี จ านวน ๓ ราย เป็นร้อยละ๖    ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

 

๓๑ 

๑๖ 

- 

๓ 

- 

 

๖๒ 

๓๒ 

- 

๖ 

- 

 

 

 

 

 

 (๓) หม้าย/หย่า ๘ ๑๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ และอื่นๆ คืออาชีพรับจ้าง จ านวน ๑ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................ 

 

 

๒ 

๔๒ 

๓ 

- 

๒ 

๑ 

 

๔ 

๘๔ 

๖ 

- 

๔ 

๒ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการก่อสร้างทางเข้าศาลปู่ตา     บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 

 

๕๒ 

 

๑๘ 

 

๓๐ 

 

- 

 

- 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๔๘ ๒๒ ๒๘ ๒ - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ๕๐ ๑๘ ๓๒ - - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 

 

๕๒ 

 

๑๔ 

 

๓๐ 

 

๔ 

 

- 

     ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

 

๕๖ 

 

๑๔ 

 

๒๖ 

 

๔ 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 

 

๕๘ 

 

๑๒ 

 

๑๘ 

 

๑๒ 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง ๕๖ ๑๔ ๑๘ ๑๒ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๖๒ ๑๒ ๑๒ ๑๔ - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การก่อร้างถนน 

 

๕๖ 

 

๒๒ 

 

๒๒ 

 

- 

 

- 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๕๒ ๒๖ ๒๐ ๒ - 

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕๒ ๒๒ ๒๔ ๒ - 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๕๖ ๑๘ ๒๖ - - 



๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการก่อสร้างถนน 

 

๖๔ 

 

๓๐ 

 

๔ 

 

๒ 

 

- 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๖๐ ๒๔ ๑๖ - - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๖๐ ๒๐ ๘ ๑๒ - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๖๒ ๑๔ ๘ ๑๖ - 

ค่าเฉลี่ย ๕๔.๒๕ ๑๘.๙๕ ๒๐.๑๒ ๕.๑๒ - 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางเข้า     ศาลปู่ตา บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ ๔ 
ต าบลภูผาม่านจ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 
๕๔.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน การโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๒หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล ๒ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 



 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน เซินใต้ หมู่ที่ ๓ และประชาชนท่ีสัญจรไป-
มา บริเวณซอยเทศบาล ๒ จ านวน  ๕๐  ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐ %  โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการกรอกแบบประเมินจ านวน  ๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  
(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง
เสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๒๔ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๔ 

๒๖ 

๔๘ 

๕๒ 

 

 

 

 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามอาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มอีายุระหว่าง ๑๘– 
๓๐ปี มีจ านวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาคืออายุระหว่าง๕๑- ๖๐ ปี มีจ านวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖ อายุระหว่าง๓๑ – ๕๐ 
ปี มีจ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ สูงกว่า ๖๐ ปี มีจ านวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐และอายุท่ีตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า๑๘ 
ปี  มีจ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ดังตาราง 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

๒ 

๒๘ 

๗ 

๘ 

๕ 

๔ 

๕๖ 

๑๔ 

๑๖ 

๑๐ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาคือ สถานภาพโสด ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และหม้าย/หย่า ๑๐ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามระดบัการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่        
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๖ ราย เป็นร้อยละ 
๓๒ และปริญญาตรี จ านวน ๒ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา   

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๔ 

๒๙ 

๑๗ 

๘ 

๕๘ 

๓๔ 



(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

๓๒ 

๑๖ 

- 

๒ 

- 

๖๔ 

๓๒ 

- 

๔ 

- 

 

    ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณจ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................ 

 

๕ 

๓๕ 

๗ 

- 

๓ 

- 

 

๑๐ 

๗๐ 

๑๔ 

- 

๖ 

- 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงถนน 

 

๒๐ 

 

๓๒ 

 

๑๖ 

 

๒๐ 

 

๑๒ 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๒๔ ๒๔ ๑๘ ๒๘ ๖ 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนน ๑๖ ๒๘ ๒๔ ๒๒ ๑๐ 



๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุงถนน 

 

๒๐ 

 

๒๒ 

 

๒๖ 

 

๑๒ 

 

๒๐ 

     ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

 

๒๐ 

 

๒๔ 

 

๒๐ 

 

๑๖ 

 

๒๐ 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. ความเร็วของการปรับปรุงถนน 

 

๒๐ 

 

๒๖ 

 

๒๘ 

 

๑๐ 

 

๑๖ 

    ๒. คุณภาพของทางที่ได้ปรับปรุงถนน ๒๘ ๑๘ ๓๐ ๖ ๑๘ 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๒๔ ๒๘ ๑๖ ๑๔ ๑๘ 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

 ๑. การใช้วัสดุในการปรับปรุงถนน 

 

๒๖ 

 

๑๖ 

 

๓๐ 

 

๒๒ 

 

๖ 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๑๒ ๒๘ ๒๔ ๒๒ ๑๔ 

๓. การปรับปรุงแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๔ ๒๖ ๑๖ ๒๔ ๑๐ 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการปรับปรุงถนน 

 

๒๔ 

 

๒๔ 

 

๒๐ 

 

๑๖ 

 

๑๖ 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๑๔ ๒๒ ๒๘ ๑๖ ๒๐ 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๓๒ ๒๐ ๑๘ ๑๒ ๑๘ 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๒๘ ๒๖ ๑๖ ๑๐ ๒๐ 

ค่าเฉลี่ย ๒๒.๑๓ ๒๔.๒๖ ๒๒.๐๐ ๑๖.๖๖ ๑๔.๙๓ 

 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๓ ต าบล
โนนคอมจ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ีร้อยละ ๒๔.๒๖ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการลงหินคลุกถนนสู่พื้นท่ีเกษตร หมู่ที่ ๑ ต าบลภูผาม่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการลงหินคลุกถนนสู่พื้นท่ีเกษตร หมู่
ที่ ๑ ต าบลภูผาม่านซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน ภูผาม่านหมู่ที่ ๑ และประชาชนท่ีสัญจรไป-
มา บริเวณถนนสู่พื้นท่ีเกษตร จ านวน ๕๐ ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐ % โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการกรอกแบบประเมินจ านวน๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  
(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง
เสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๒๒ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 



จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๒ 

๒๘ 

๔๔ 

๕๖ 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามอาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มอีายุระหว่าง ๓๑ 
– ๕๐ ปี มีจ านวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือ อายุระหว่าง๑๘ – ๓๐ ปี มีจ านวน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒อายุระหว่าง ๕๑ 
– ๖๐ ปี มีจ านวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ และอายุท่ีตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า ๑๘ ปี มีจ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดัง
ตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

๒ 

๑๖ 

๒๓ 

๙ 

- 

๔ 

๓๒ 

๔๖ 

๑๘ 

- 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/หย่า๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และโสด ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๖ ดังตาราง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามระดบัการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๕ ราย เป็นร้อยละ 
๓๐ และปริญญาตรี จ านวน ๓ ราย คิดเป็น  ร้อยละ ๖ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

 

๒๐ 

๑๕ 

๑๒ 

๓ 

- 

 

๔๐ 

๓๐ 

๒๔ 

๖ 

- 

 

   ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/
เกษียณ จ านวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ และ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๒ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๓ 

๓๕ 

๑๒ 

๖ 

๗๐ 

๒๔ 



อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................ 

 

๔ 

๓๒ 

๗ 

๒ 

๕ 

- 

 

๘ 

๖๔ 

๑๔ 

๔ 

๑๐ 

- 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการลงหินคลุกถนนสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ ๑ ต าบลภูผาม่าน 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการลงหินคลุกถนน 

 

๒๘ 

 

๕๒ 

 

๑๘ 

 

๒ 

 

- 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๓๐ ๔๒ ๒๘ - - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการลงหินคลุกถนน ๓๖ ๔๘ ๑๖ - - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการลงหินคลุกถนน 

 

๓๘ 

 

๓๘ 

 

๒๔ 

 

- 

 

- 

     ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

 

๒๖ 

 

๕๘ 

 

๑๖ 

 

- 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการลงหินคลุกถนน 

 

๔๒ 

 

๓๘ 

 

๑๖ 

 

๔ 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางที่ได้ลงหินคลุก ๒๐ ๔๔ ๓๖ - - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๖ ๓๔ ๓๐ - - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การลงหินคลุก

 

๓๔ 

 

๓๘ 

 

๒๐ 

 

๘ 

 

- 



ถนน 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๑๘ ๓๔ ๓๘ ๑๐ - 

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๔ ๔๐ ๓๐ ๖ - 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๘ ๓๐ ๒๖ ๖ - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการใช้ถนน 

 

๒๒ 

 

๓๒ 

 

๓๐ 

 

๑๖ 

 

- 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๑๖ ๓๖ ๓๔ ๑๔ - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๒๐ ๓๖ ๒๔ ๒๐ - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๒๔ ๓๐ ๓๘ ๘ - 

ค่าเฉลี่ย ๒๘.๒๕ ๓๙.๓๗ ๒๖.๕ ๕.๘๗ - 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการลงหินคลุกถนนสู่พื้นท่ีเกษตร หมู่ที่ ๑ ต าบลภูผาม่าน
จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ีร้อยละ ๓๙.๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(๕)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน การโครงการซ่อมถนนเรียบล าน้ าเชิญ พร้อมวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ ๖ ต าบลภูผาม่าน มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ซ่อม
ถนนเรียบล าน้ าเชิญ พร้อมวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ ๖ ต าบลภูผาม่านซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน โนนสว่างหมู่ที่ ๖ และประชาชนท่ีสัญจรไป-
มา บริเวณถนนเรียบล าน้ าเชิญ จ านวน ๕๐ ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐ % โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการกรอกแบบประเมินจ านวน๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  
(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง
เสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๖ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๖ 

๓๔ 

๓๒ 

๖๘ 

 

 

 

 

 

 



๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามอาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มอีายุระหว่าง ๓๑ 
– ๕๐ ปี มีจ านวน ๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี มีจ านวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ อายุระหว่าง 
๑๘– ๓๐ปี มีจ านวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒ สูงกว่า ๖๐ ปี มีจ านวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และอายุท่ีตอบแบบประเมินน้อยที่สุด
คือ ต่ ากว่า ๑๘ ปี มีจ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

๒ 

๑๑ 

๑๗ 

๑๒ 

๘ 

๔ 

๒๒ 

๓๔ 

๒๔ 

๑๖ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/หย่า๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และโสด ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๑๘ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๙ 

๒๖ 

๑๕ 

๑๘ 

๕๒ 

๓๐ 



        ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามระดบัการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๒๐ ราย เป็นร้อยละ 
๔๐ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน ๕ ราย เป็นร้อยละ ๑๐ และปริญญาตรี จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

 

๒๓ 

๒๐ 

๕ 

๒ 

- 

 

๔๖ 

๔๐ 

๑๐ 

๔ 

- 

   

    ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐แม่บ้าน/
พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐        และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................ 

 

- 

๓๓ 

๑๐ 

๒ 

๕ 

- 

 

- 

๖๖ 

๒๐ 

๔ 

๑๐ 

- 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการซ่อมถนนเรียบล าน้ าเชิญ พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๖ ต าบลภู
ผาม่าน 

 ระดับความพึงพอใจ 



ประเด็น มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน 

 

๑๔ 

 

๓๖ 

 

๒๗ 

 

๑๗ 

 

๖ 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๒๒ ๒๘ ๒๘ ๑๘ ๔ 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนน ๓๔ ๑๘ ๓๔ ๖ ๘ 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการซ่อมแซมถนน 

 

๑๔ 

 

๓๒ 

 

๒๘ 

 

๒๐ 

 

๖ 

     ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

 

๒๐ 

 

๔๖ 

 

๓๔ 

 

- 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการซ่อมแซมถนน 

 

๑๖ 

 

๔๐ 

 

๓๖ 

 

๘ 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางที่ได้ซ่อมแซมถนน ๒๔ ๓๘ ๑๘ ๘ ๑๒ 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๐ ๓๘ ๒๐ ๑๒ - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

 ๑. การใช้วัสดุการซ่อมแซมถนน 

 

๑๘ 

 

๒๔ 

 

๓๖ 

 

๑๒ 

 

๑๐ 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๓๐ ๓๐ ๑๔ ๑๖ ๑๐ 

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๖ ๒๒ ๑๘ ๘ ๑๖ 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการซ่อมแซมถนน 

 

๓๔ 

 

๓๐ 

 

๒๔ 

 

- 

 

๑๒ 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๒๖ ๓๒ ๑๖ ๑๘ ๘ 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๓๖ ๒๔ ๑๔ ๒๐ ๖ 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๑๖ ๓๐ ๒๔ ๑๔ ๑๖ 

ค่าเฉลี่ย ๒๔.๖๖ ๓๑.๒๐ ๒๔.๗๓ ๑๑.๘๐ ๗.๖๐ 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการซ่อมถนนเรียบล าน้ าเชิญ พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่
ที่ ๖ ต าบลภูผาม่านจ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 
๓๑.๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๖)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน การโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาในเขตเทศบาล     หมู่ที่ ๖ ต าบลภูผาม่าน มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ี ใช้น้ าประปา  บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ปรับปรุงท่อเมน
ประปาในเขตเทศบาลหมู่ที่ ๖ ต าบลภูผาม่านซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน โนนสว่างหมู่ที่ ๖ และประชาชน ผู้ใช้น้ า
บริเวณข้างเคียงจ านวน ๕๐ ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐% โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการกรอกแบบ
ประเมินจ านวน๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  



แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  
(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง
เสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๒๔ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๔ 

๒๖ 

๔๘ 

๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามอาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มอีายุระหว่าง ๓๑ 
– ๕๐ ปี มีจ านวน ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี มีจ านวน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒ สูงกว่า ๖๐ ปี 
มีจ านวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐และอายุท่ีตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ๑๘– ๓๐ ปี มีจ านวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

- 

๔ 

๒๐ 

- 

๘ 

๔๐ 



      (๔)ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

๑๖ 

๑๐ 

๓๒ 

๒๐ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือ สถานภาพโสด ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และสถานภาพหม้าย/หย่า๕ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๑๐ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมนิแยกตามระดบัการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมนิสว่นใหญ ่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๙ ราย เป็นร้อยละ 
๑๘ และปริญญาตรี จ านวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

 

๓๗ 

๙ 

- 

๔ 

- 

 

๗๔ 

๑๘ 

- 

๘ 

- 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๑๕ 

๓๐ 

๕ 

๓๐ 

๖๐ 

๑๐ 



   

    ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘แม่บ้าน/พ่อบ้าน/
เกษียณ จ านวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒        และ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................ 

 

๔ 

๓๑ 

๙ 

- 

๖ 

- 

 

๘ 

๖๒ 

๑๘ 

- 

๑๒ 

- 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการปรับปรุงท่อเมนประปาในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๖ ต าบลภูผาม่าน 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 
มาก 

(๔) 
ปานกลาง 

(๓) 
น้อย 

(๒) 
ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงท่อเมนประปา 

 

๓๐ 
 

๒๒ 

 

๒๔ 
 

๑๘ 

 

๖ 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๓๐ ๒๖ ๒๘ ๑๔ ๒ 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ๑๘ ๒๘ ๓๘ ๘ ๘ 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุงท่อเมนประปา 

 

๒๒ 
 

๒๔ 
 

๓๐ 

 

๑๘ 

 

๖ 

     ๒. การอ านวยความสะดวกในการใช้น้ าประปาของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

๓๔ 

 
๒๖ 

 
๒๔ 

 

๑๒ 

 
๔ 

 

๓. ด้านคุณภาพท่อเมนประปา 
    ๑. การใช้วัสดุการปรับปรุงท่อเมนประปา 

 

๓๘ 
 

๒๖ 
 

๒๐ 

 

๑๔ 

 

๒ 

    ๒. คุณภาพของท่อเมนที่ได้ปรับปรุงท่อเมนประปา ๓๐ ๓๐ ๑๖ ๒๐ ๔ 

๔. ด้านการจัดการการปรับปรุงท่อเมนประปา 
 ๑. การใช้วัสดุการปรับปรุงท่อเมนประปา 

 

๕๖ 
 

๑๘ 
 

๑๔ 

 

๖ 

 

๖ 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๑๖ ๔ 



๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๖ ๑๔ ๒๖ ๑๐ ๑๔ 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการปรับปรุงท่อเมน
ประปา 

 

๕๐ 
 

๓๐ 
 

๑๔ 

 

๖ 

 

- 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๒๘ ๑๘ ๒๒ ๒๐ ๑๒ 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๔๔ ๒๐ ๒๐ ๑๒ ๔ 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๓๖ ๒๔ ๑๖ ๑๘ ๖ 

ค่าเฉลี่ย ๓๕.๑๔ ๒๓.๒๘ ๒๒.๒๘ ๑๓.๗๑ ๕.๕๗ 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการด าเนินการปรับปรุงท่อเมนประปาในเขตเทศบาล หมู่
ที่ ๖ ต าบลภูผาม่านจ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี   
ร้อยละ๓๕.๑๔ 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้คณะท างานชี้แจงต่อผู้บริหารท้องถิ่นถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีผลต่อการด าเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองนาป่า หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน) ด้านคุณภาพ
คลองส่งน้ า ดังนี้ ๑.  การใช้วัสดุการก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

 ๒.  คุณภาพของคลองที่ได้ก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๔  
 ๓.  ผิวคลองส่งน้ าเรียบและไม่มีรอยแตกร้าว  มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๒  

ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้เสนอให้ทางผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ช่างผู้ควบคุม
งานได้ตรวจสอบคุณภาพคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กคลองนาป่า หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน 
 ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  
 
 
       (ลงชื่อ) 
        (นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์)  
                นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน  



 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้คณะท างานชี้แจงต่อผู้บริหารท้องถิ่นถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีผลต่อการด าเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองนาป่า หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน) ด้านคุณภาพ
คลองส่งน้ า ดังนี้ ๑.  การใช้วัสดุการก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

 ๒.  คุณภาพของคลองที่ได้ก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๔  
 ๓.  ผิวคลองส่งน้ าเรียบและไม่มีรอยแตกร้าว  มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๒  

ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้เสนอให้ทางผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ช่างผู้ควบคุม
งานได้ตรวจสอบคุณภาพคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กคลองนาป่า หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน 
 ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 
 
       (ลงชื่อ) 
        (นายชินกฤต  ราษฎร์เหนือ)  
           ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่าน  
 

 

 

 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะหฺข้อมูล 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอ   

ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนในเขตรับผิดชอบจ านวน ๒๐๐ คน โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิง
ประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ๔ งานบริการที่ต้องการประเมินคือ 

 
๑. งานบริการด้านโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค ,สาธารณูปการ) 
๒. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
๓. งานบริการด้านการศึกษา (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๔.  งานบริการด้านป้องกันสาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ 
งานบริการที่ 1 ด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ชั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

๙๕.33 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.22 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.37 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ 95.30 มากที่สุด 



ให้บริการอย่างชัดเจน 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.42 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.13 มากที่สุด 
โดยรวม 95.30 มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.19 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

94.99 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.13 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.18 มาก 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.26 มากที่สุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.28 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

95.31 มากที่สุด 

โดยรวม 95.19 มากที่สุด 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.34 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

95.37 มากที่สุด 



3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ 

95.67 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเชื่อถือ 

95.58 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.20 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.44 มากที่สุด 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.28 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

95.40 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 

95.16 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.20 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.14 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.26 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

95.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.27 มากที่สุด 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.30 มากที่สุด 
2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.19 มากที่สุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.44 มากที่สุด 
4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.27 มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) ของเทศบาลต าบล       
ภูผาม่าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 รองลงมาคือด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.27 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.19 
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ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ร้อยละ



 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) ในภาพรวม 4 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริการที่ 2 ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ชั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

95.28 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.20 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.22 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

95.00 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.00 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.28 มากที่สุด 
โดยรวม 95.16 มากที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.18 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

95.26 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.00 มากที่สุด 



2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.03 มากที่สุด 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.27 มากที่สุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.31 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

95.34 มากที่สุด 

โดยรวม 95.20 มากที่สุด 

 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.36 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

95.20 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ 

95.44 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเชื่อถือ 

95.20 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.30 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.40 มากที่สุด 

โดยรวม 95.32 มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.40 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

95.13 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 

95.33 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.22 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.11 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.33 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

95.25 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 มากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.16 มากที่สุด 



2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.20 มากที่สุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.32 มากที่สุด 
4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.25 มากที่สุด 

โดยรวม 95.23 มากที่สุด 
 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ของเทศบาลต าบล ภูผาม่าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 รองลงมาคือ ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก           
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25  ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 และด้าน
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.16 

 
 
 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะในภาพรวม 4 ด้าน 
 
 
งานบริการที่ ด้านการศึกษา (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ชั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

95.28 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.26 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.30 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ 95.08 มากที่สุด 

95.14
95.16
95.18

95.2
95.22
95.24
95.26
95.28

95.3

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ร้อยละ



ให้บริการอย่างชัดเจน 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.45 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.47 มากที่สุด 
โดยรวม 95.31 มากที่สุด 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.20 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

95.27 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.30 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.33 มากที่สุด 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.37 มากที่สุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.40 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

95.18 มากที่สุด 

โดยรวม 95.29 มากที่สุด 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.30 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

95.20 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ 

95.30 มากที่สุด 



3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเชื่อถือ 

95.21 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.28 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.40 มากที่สุด 

โดยรวม 94.77 มากที่สุด 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.32 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

95.14 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 

95.27 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.23 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.21 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.20 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

95.22 มากที่สุด 

โดยรวม 95.23 มากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านการศึกษาเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.31 มากที่สุด 
2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.29 มากที่สุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.28 มากที่สุด 



4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.23 มากที่สุด 
โดยรวม 95.28 มากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านการศึกษา (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ของเทศบาลต าบล ภูผาม่าน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.31 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ      
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 และด้าน
อาคารสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.23 
 

 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านการศึกษา(เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในภาพรวม ๔ ด้าน 
 
งานบริการที่ 4 ด้านป้องกันสาธารณภัย 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ชั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

95.30 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.20 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.27 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

95.16 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.18 มากที่สุด 

95.18

95.2

95.22

95.24

95.26

95.28

95.3

95.32

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ร้อยละ



1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.23 มากที่สุด 
โดยรวม 95.22 มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.24 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

95.22 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.20 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.30 มากที่สุด 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.24 มากที่สุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.31 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

95.30 มากที่สุด 

โดยรวม 95.26 มากที่สุด 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.40 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

95.37 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ 

95.21 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน 95.33 มากที่สุด 



การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเชื่อถือ 
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.20 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.31 มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 มากที่สุด 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.21 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

95.22 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 

95.11 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.32 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.14 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.30 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

95.40 มากที่สุด 

โดยรวม 95.24 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านป้องกันสาธารณภัย ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.22 มากที่สุด 
2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.26 มากที่สุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.30 มากที่สุด 
4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.24 มากที่สุด 

โดยรวม 95.26 มากที่สุด 



 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านสาธารณภัย  ของเทศบาลต าบล  ภูผาม่าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.26  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   ร้อยละ 95.24 และด้านข้ันตอนการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.22 
 

 
 
 
 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านป้องกันสาธารณภัย ในภาพรวม 4 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.18

95.2

95.22

95.24

95.26

95.28

95.3

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ร้อยละ



 
 
 
 
 
 
สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางแสดงรัอยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.ความพึงพอใจในงานด้านงานโยธา(การ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) 

95.30 มากที่สุด 

2.ความพึงพอใจในงานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ 

95.23 มากที่สุด 

3.ความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา 
(เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

95.28 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจในงานด้านป้องกันสา
ธารณภัย 

95.26 มากที่สุด 

โดยรวม 95.27 มากที่สุด 
 

 จากตารางพบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง  ๔ งานบริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า งานด้านโยธา (การก่อสร้าง
สาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) โดยมีค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจร้อยละ 95.30 งานด้านการศึกษา(เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 งานด้านป้องกันสาธารณภัย โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26และ 
งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ตามล าดับ  



 

ภาพแสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินพบว่า  
๑) ผลงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 

- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนประจ าปี การแข่งขัน

กีฬา และงานประเพณีต่าง ๆ 
- การให้บริการเรื่องการจัดเก็บขยะ  

๒) สิ่งที่เทศบาลต าบลภูผาม่านควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบางจุดที่ยังมืด 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ 
- มีการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
- ท่อระบายน้ า 
- ขุดลอกคลอง เพ่ือให้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

๓) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
- ปรับปรุงถนนเส้นทางการเกษตร 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

 
 
(ลงชื่อ) 

95.18
95.2

95.22
95.24
95.26
95.28

95.3

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ร้อยละ



 (นายชินกฤต  ราษฎร์เหนือ)  
              ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
 
  

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินพบว่า  
๔) ผลงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 

- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนประจ าปี การแข่งขัน

กีฬา และงานประเพณีต่าง ๆ 
- การให้บริการเรื่องการจัดเก็บขยะ  

๕) สิ่งที่เทศบาลต าบลภูผาม่านควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบางจุดที่ยังมืด 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ 
- มีการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
- ท่อระบายน้ า 
- ขุดลอกคลอง เพ่ือให้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

๖) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
- ปรับปรุงถนนเส้นทางการเกษตร 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

 -ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน หรือแจ้งผู้บริหารเทศบาลต าบลภูผาม่าน เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป  
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  

 



 
(ลงชื่อ) 
 (นายประสิทธ์  ค าภาพันธ์)  

                    นายกเทศมตรตี าบลภูผาม่าน  
 
  

 

 

 


