
 
 

                                

ผลการประเมินความพงึพอใจ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินความพึงพอใจเป็นการประเมินผลในเชิงคุณภาพ  ดังนี้  

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชาติตระการในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   

การประเมินดังกล่าวจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น          

๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชาติตระการในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๒.๒  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล(งาน
บริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

๒.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการจะต้องมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชาติตระการจึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
 

 (รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ) 



 
 

                                

              จากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการของทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวมมีการด าเนินงาน
แล้วประมาณร้อยละ 61.42   มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วประมาณร้อยละ  98.41   ของงบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด   

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  ได้จ ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และน า
โครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน ๒๕๕9         
ซึ่งสามารถจ าแนกตามปัญหา  ได้ดังนี้ 

๑.  มีการยื่นเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้ามาเพ่ิม หลังจากที่ท าการจัดประชุมประชาคม และจัดท าแผน
เรียบร้อยแล้ว จึงต้องมาด าเนินการเพิ่มเติมแผนภายหลัง 

๒.  จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี มีจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้จะด าเนินการได้ ท าให้
อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

๓.  การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านทุกปี ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง และ
การจัดการผังเมือง เป็นลักษณะโครงการเล็กๆ เช่น การก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  ๔๘  เมตร  และ ๓๙  เมตร  
ในหลายๆ สายทั่วทุกหมู่บ้าน  เมื่อรวมกันแล้วต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก  ท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการ
ใหญ่ๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนา 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

๑.  ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกความพึงพอใจ และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด 

๒.  จัดท าโครงการ เสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ๓.  ควรให้มีการน าเสนอโครงการใหญ่ๆ ที่เป็นผลงานชัดเจน โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชาติตระการ  และแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม 

สรุป 
           ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ   ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕63  
รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น  157 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 36  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  22.92   ของ
โครงการที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕63 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5)  (ข้อมูลเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                

 ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์    
๑. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๙% ๗๑% ๐๐% 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๕% ๘๕% ๐๐% 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒๗% ๗๓% ๐๐% 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๔% ๕๖% ๐๐% 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๐% ๖๐% ๐๐% 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๐% ๗๐% ๐๐% 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

๑๕% ๘๕% ๐๐% 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๗% ๘๓% ๐๐% 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔% ๙๖% ๐๐% 

ภาพรวม ๒๖.๖๖ ๗๓.๓๔ ๐๐.๐๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๓ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๑ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๑๘ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๒ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๖๗ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๘๘ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๓๙ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๒ 

ภาพรวม 62.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง และการจัดการผังเมือง   



 
 

                                

 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๖ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๗ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๖.๘๑ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๙ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๑๙ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๕๕ 
๘)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๓๒ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๗ 

ภาพรวม ๖๔.๓๕ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   
  

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๖ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๖ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๒๐ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๔ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๐๓ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๖๐ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๐๙ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๖ 

ภาพรวม ๖๗.๓3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 



 
 

                                

 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๓ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๙ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๖.๙๗ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๗ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๑๙ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๔๗ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๘๓ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๑ 

ภาพรวม ๖๖.46 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ    
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๖ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๐๙ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๔ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๙๔ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๙๗ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘.๒๐ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๑ 

ภาพรวม ๗๒.๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

                                

 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๐ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๑ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๑๗ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๘ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๕๐ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๒๘ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๑๙ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๖ 

ภาพรวม ๖๖.๘๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๒ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๒ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๓ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๖.๘๗ 
๕)  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๒ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๐๖ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๔๒ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๖.๙๗ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๒ 

ภาพรวม ๖๔.๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

                                

 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๖ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๐๙ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.54 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.25 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๙๗ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘.๒๐ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๑ 

ภาพรวม 74.22 
 
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  ในภาพรวม  
มีจ านวนทั้งสิ้น   1๐๐   คน   จากท้ัง  9  หมู่บ้าน 

 

 

 
 
 
 
 


