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โดย 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)     

ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใน

ภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา    
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 2 
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การประเมินความพึงพอใจ   
 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวเปน
เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมท้ังปงบประมาณ  มี
รายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา   มีท้ังหมด  5  ดาน    
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๒.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
๔.  ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 
๕.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเดน็ 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  กําหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  กําหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

-  สุมประเมินประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ท้ัง 10 ชุมชนๆ ละ ๑๐ คนๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเปน 100 คน 
 ๑.๒  กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปงบประมาณ  สํารวจในชวงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 
 

/๑.๓  ดําเนินการ... 
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๑.๓  ดําเนินการประเมิน 
 -  ลงพ้ืนท่ีและทําการสุมประเมินประชากร        

ช่ือชุมชน 
จํานวนประชากรเปาหมาย 

ท่ีทําแบบประเมิน 
๑.  หมูท่ี  ๑  บานถอน ๑๐ 
๒.  หมูท่ี  ๒  บานหนามแทงใหญ ๑๐ 
๓.  หมูท่ี  ๓  บานหนองตาล ๑๐ 
๔.  หมูท่ี  ๔  บานหนามแทงนอย ๑๐ 
๕.  หมูท่ี  ๕  บานคําเจริญ ๑๐ 
๖.  หมูท่ี  ๖  บานทุงปลากัดใหญ ๑๐ 
7.  หมูท่ี  7  บานหนองบัวแพ ๑๐ 

8.  หมูท่ี  8  บานทุงปลากัดนอย ๑๐ 

9.  หมูท่ี  9  บานโพธิ์ชัย ๑๐ 

10.  หมูท่ี  10  บานโคกเจริญ ๑๐ 

รวมประชากรเปาหมาย 10๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลท่ีไดจากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินท้ังหมด  10๐  ชุด   
  -  บันทึกขอมูลจากแบบประเมินท้ังหมด  10๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบประเมินโดยหาคารอยละ  

๑.๕.๒  วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  โดยการหาคาความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร  9,0๐๐  คะแนน  
                                              (๙ x 10 x 10๐) 
๑.๑)  ระดับคะแนน ๐ – 3,000  คะแนน ระดับ  ไมพอใจ  
๑.๒)  ระดับคะแนน 3,0๐๑ – 6,0๐๐  คะแนน ระดับ  พอใจ  
1.3)  ระดับคะแนน 6,0๐๑ – 9,0๐๐  คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
 

 
 
 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  5,๐๐๐  คะแนน 
       (5 x 10 x 100) 
๒.๑)  ระดับคะแนน ๐ – ๒,๐๐๐  คะแนน ระดับ  ไมพอใจ  
๒.๒)  ระดับคะแนน ๒,๐๐๑ – ๔,๐๐๐  คะแนน ระดับ  พอใจ  
๒.๓)  ระดับคะแนน ๔,๐๐๑ – 5,๐๐๐  คะแนน ระดับ  พอใจมาก  

/การคํานวณ... 

 คะแนนความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร 

(9,0๐๐  คะแนน) 

รอยละของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร  = 
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คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 

(1,0๐๐  คะแนน)   
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-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 

 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  1,0๐๐  คะแนน 
 (๑๐ x 10๐) 

๓.๑)  ระดับคะแนน ๐ – 400 คะแนน  ระดับ  ไมพอใจ 
๓.๒)  ระดับคะแนน 4๐๑ – 7๐๐ คะแนน  ระดับ  พอใจ  
๓.๓)  ระดับคะแนน 7๐๑ – 1,๐๐0 คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 
-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.  ผลการ... 
 
 

รอยละของความพึงพอใจในแตละประเด็นฯ  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 

(5,๐๐๐  คะแนน) 

รอยละของความพึงพอใจในแตประเด็นการพัฒนา  = 
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๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการ
บริหารสวนตําบลวังโพธิ์  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ดังนี ้
 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑.  จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมิน   จํานวน   10๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย  จํานวน   54   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง  จํานวน   46   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ํากวา  ๒๕  ป    จํานวน ๑๓ คน   
๒.๒  ระหวาง  ๒๕ - ๔๐  ป  จํานวน 23 คน   
๒.๓  ระหวาง  ๔๑ - ๖๐  ป  จํานวน 46 คน  
๒.๔  มากกวา  ๖๐  ป   จํานวน 18 คน   

 
 

๓.  การศึกษา 
๓.๑  ต่ํากวาประถม/ประถมศึกษา  จํานวน  46 คน   
๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเทา  จํานวน  44 คน    
๓.๓  ปริญญาตรี    จํานวน  10 คน    
๓.๔  สูงกวาปริญญาตรี   จํานวน  ๐    คน  

    
 

๔.  อาชีพ 
๔.๑  รับราชการ     จํานวน 1  คน  
๔.๒  รับจาง/เกษตรกร    จํานวน 77  คน 
๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 10  คน 
๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จํานวน 12  คน 
๔.๕  อ่ืนๆ      จํานวน 0  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สวนท่ี  ๒ ...  
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สวนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  9,0๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 7,385 

พอใจมาก 

๒.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 7,361 พอใจมาก 

๓.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง 7,309 

พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 7,306 

พอใจมาก 

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 7,329 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๔5,๐๐๐  คะแนน) 36,690 พอใจมาก 

 
๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

82.06 - - 

๒.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 81.79 - - 
๓.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง 

81.21 - - 

๔.  ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

81.17 - - 

๕.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 81.43 - - 

ภาพรวม 81.53   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/๒.๓  สรุปตาม... 
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๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  5,๐๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 4,162 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4,118 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4,080 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 4,047 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4,012 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4,052 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 4,036 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 4,076 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4,107 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๔5,๐๐๐  คะแนน) 36,690 พอใจมาก 

 
 

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 83.24 - - 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 82.36 - - 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 81.60 - - 
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 80.94 - - 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 80.24 - - 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 81.04 - - 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 80.72 - - 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 81.52 - - 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 82.14 - - 

ภาพรวม 81.53   
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๕  สรุปแยกตาม... 
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๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานถอน 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 บานหนองตาล 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานคําเจริญ 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 บานทุงปลากัดใหญ 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานทุงปลากัดนอย 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางถนนทางหลวงหมายเลข 2091 กับ อบต.บานถอน 
- โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานโคกเจริญ 
- โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานโพธิ์ชัย 
- โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 2 บานหนามแทงใหญ 
- โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 7 บานหนองบัวแพ 
- โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูท่ี 1 บานถอน 
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 1 - 10 
- โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานหนามแทงนอย 
- โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูท่ี 2 บานหนามแทงใหญ 
- โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูท่ี 4 บานหนามแทงนอย 
- โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูท่ี 8 บานทุงปลากัดนอย 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,0๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 841 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 833 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 820 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 810 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 808 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 819 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 811 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 818 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 825 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 9,0๐๐  คะแนน) 7,385 พอใจมาก 

คิดเปนรอยละ 82.06 

 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 2 ... 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- โครงการฝกอบรมการจัดสวัสดิการและกิจกรรมผูสูงอายุ 
- โครงการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส กลุมสตรี และประชาชนท่ัวไป 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเอดส ผูปวยดอยโอกาส และครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง 
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
- คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
- โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการสงเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน, นม รร., คาจัดการเรียนการสอน) 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
- โครงการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
- โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ 
- โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,0๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 844 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 826 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 822 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 808 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 799 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 807 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 811 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 819 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 825 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 9,0๐๐  คะแนน) 7,361 พอใจมาก 

คิดเปนรอยละ 81.79 

 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 3... 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 
- โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
- โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อปพร.  
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,0๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 827 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 825 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 811 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 808 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 804 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 806 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 795 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 808 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 825 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 9,0๐๐  คะแนน) 7,309 พอใจมาก 

คิดเปนรอยละ 81.21 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
- โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,0๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 821 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 808 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 807 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 816 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 806 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 813 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 808 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 815 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 812 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 9,0๐๐  คะแนน) 7,306 พอใจมาก 

คิดเปนรอยละ 81.18 

 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 5... 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

- โครงการจัดทําเว็บไซต อบต.บานถอน 
- โครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ 
- โครงการขยายสัญญาณอินเตอรเน็ต 
- สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอสวางแดนดิน 
- สนับสนุนการจัดงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาขบูชา 
- สนับสนนุศูนยบริการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,0๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 829 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 826 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 820 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 805 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 795 พอใจมาก 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 807 พอใจมาก 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 811 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 816 พอใจมาก 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 820 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 9,0๐๐  คะแนน) 7,329 พอใจมาก 

คิดเปนรอยละ 81.43 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. สรุปผลการ... 
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๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม

ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  พบวา 
๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  81.53 

  ระดับพอใจ  (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คิดเปนรอยละ  81.53)  
- พอใจสูงสุด   รอยละ  82.06   
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)  

- พอใจต่ําสุด รอยละ  81.18   
(ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน) 

  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเปนรอยละ  81.53)  
- พอใจสูงสุด    รอยละ 83.24  
 (มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจต่ําสุด รอยละ 80.24 
 (มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 

๓.๒  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก  พบวาองคการบริหารสวนตําบลบานถอนไมได
ดําเนินโครงการฯ  จํานวน  17  โครงการ  ดังนี้ 

   

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

จํานวน    0    โครงการ   

๒.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- โครงการมอบแฟมสะสมผลงานใหเด็กเล็ก 
- โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 
- โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
- โครงการจัดเวทีรับฟงความเห็นของประชาชน 
- กิจกรรมสงเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
- โครงการประเพณีสงกรานต 
- โครงการหลอเทียนพรรษา 
- โครงการประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี ่

จํานวน    9    โครงการ   

๓.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคง 

จํานวน    0    โครงการ   

๔.  ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
- โครงการฝกอบรมการปลูกพืชไร 
- โครงการฝกอบรมการผลิตเช้ือไตรโคเดอรมา 
- โครงการฝกอบรมการสงเสริมการปลูกพืชสวน 
- โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูเรื่องการผลิตปุยเคมีชีวภาพ 

จํานวน    4   โครงการ   

 
 

/5. ยุทธศาสตร... 
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๕.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 
- อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางของ อปท. ในเขตอําเภอสวาง
แดนดิน 
- โครงการเผยแพรกฎหมายเบ้ืองตนใหกับประชาชน 
- โครงการสรางความรูความเขาใจใน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แกประชาชน 
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. ลูกจางพนักงานของ อบต.บานถอน 

จํานวน    4    โครงการ   

 
๔.  การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 
 วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอนไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดย
แบงชวงของผลการประเมินออกเปน ๓ ระดับ  คือ  ไมพอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซ่ึงผลการประเมินอยูใน ระดับ
พอใจมาก  คิดเปนรอยละ  81.53   

 
๕.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ โดย ใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการ
ดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2  ประชาชนผูตอบแบบสอบถามได มีขอเสนอแนะตอ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ดังนี้ 

5.1 อยากใหจัดวิทยากรสงเสริมใหความรูเพ่ือสงเสริมรายไดลดรายจายของครอบครัว (4) 
5.2 อยากใหผูบริหารหนวยงาน อบต.บานถอน จัดระเบียบพนักงานแตละตําแหนงรับผิดชอบในงานของ

ตัวเอง (4) 
5.3 อยากให อบต.บานถอน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาความรู (4) 
5.4 ขอใหปรับปรุงการทํางานอีกนิดจะดีมาก ๆ (5) 
5.5 ควรเรงทําถนน คสล. บานคําเจริญใหเสร็จถึงถนนใหญ เพ่ือใหการเดินทางสะดวกสบายยิ่งข้ึน (5) 
5.6 ใหความเห็นของผูกรอกแบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลตอการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ดูแลวในแตละปงบประมาณรูสึกวาการทํางานของตําบลบานถอนอยูในระดับ
ปานกลาง (7) 

5.7 อยากใหพัฒนาซอมแซมถนนลูกรังหนาทางเขาหมูบาน (10) 
5.8 อยากใหมีการพัฒนาถนนของหมูบานดานทางเขาหมูบาน เพราะทางท่ีใชทุกวันนี้เริ่มชํารุดแลว (10)  
5.9 อยากใหมีการพัฒนาซอมแซมถนนทางเขาหมูบาน เพราะเริ่มชํารุดแลว (10) 


