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ค าน า 

 ภายใต้บังคับแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 ว่าด้วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา 250 บัญญัติว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อขยาย
ความถึงค านิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยค านิยามของ World Commission on Environment and 
development ให้ค านิยามว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคน
ในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง” กล่าวคือ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันจะต้อง
ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แต่ควรเป็นการใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาให้เต็มศักยภาพอยู่ตลอดเวลา  

 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก นอกจากจะอนุวัติตามรัฐธรรมนูญ และบรรดา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังใช้วิถีทางแห่งธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และบังเกิดสัมฤทธิผลโดยเมื่อการท างานด าเนินมาถึงระยะเวลา
กลางปีและปลายปีงบประมาณ นับเป็นห้วงเวลาอันสมควรแก่การตรวจสอบแก้ไขการท างานเพ่ือให้การท างานใน
ระยะเวลาต่อไปในอนาคตเดินทางไปอย่างถูกต้องมากกว่าเดิม ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการก ากับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกให้มีผลการด าเนินงานที่ดี และ
สร้างสรรค์คุณภาพของบริการสาธารณะอย่างเต็มศักยภาพ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
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บทที่ ๑  
บทน า 

 

1.1 กล่าวน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
(public service) ทั้งยังเป็นหน่วยงานในการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่ งชาติ  นโยบายจากรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด นโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 
จัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์ รวมถึงประสาน ก ากับ เร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลโครงการต่างๆ เพื่อการบรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ตามกรอบแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ที่วางรากฐานการบริหารงานภาครัฐใหมุงเนนประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance) เปนองคกรสมัยใหมที่ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ คลองตัวรวดเร็ว มีขีดสมรรถนะและ
สร้างผลงานสูง (high performance) เปดเผย โปรงใสตรวจสอบได สามารถเรียนรูและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุกจึงมีความจ าเปนตองติดตามและประเมินผล
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือทราบแนวทางการด าเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
อันจะน าไปสูการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให
เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนประโยชน
สุขตอประชาชนอยางแทจริง และเพ่ือให้สมประสงค์
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 
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พ.ศ.2548 ถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

 1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

1.2 ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าเจ้าสนุก  

“เป็นต าบลที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความ
สงบสุข บ ารุงโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เมืองน่าอยู่ ต าบลท่าเจ้าสนุก” 

ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าเจ้าสนุก  

    1. จัดให้มีการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  

    2. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    3. จัดให้มรการพัฒนาวางแผนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ม่ันคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    4. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  

    5. จัดให้มีการส่งเสริมด้านการศึกษา ตามความต้องการของประชาชน และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

    6. จัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเล่นกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

    7. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน  

    8. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ  

    9. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าเจ้าสนุกได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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    1.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

    5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

    7. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง 

1.3 หลักการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครั้งนี้สามารถน าไปใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
น าไปพัฒนาการด าเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และสอดคลองกับปญหาความตองการของ 
ประชาชน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้น ารูปแบบ 
(model)การประเมินเชิงตรรกะ (logical model)มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ 

1. การประเมินผลปัจจัยน าเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินผลปจจัยที่องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นจะตอง “มี” เพ่ือน าเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก
แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ วามีเพียงพอหรือไม ซึ่งจะชวยใหได้  
ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจวาควรจะวางแผนและด าเนินการอยางไร ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 1 แบบชวยก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการทบทวนวาการจัดท าแผนไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอน
หรือไมอ่ยางไร 

2. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)เปนการประเมินผลเพ่ือหาขอบกพรองของการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว เพ่ือคนหาค าตอบวาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไดก าหนดไว
เป็นไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสูการบรรลุแผนที่ก าหนดไวไดเครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการด าเนินงานไดแก
แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบไปดวยการ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตาม
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

3. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)การประเมินผลผลิตเปนการติดตามผลชวงสุดทายหรือ 
อาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะไดแสดงให เห็นวาเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของ 



 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าเจ้าสนุก รอบที่ 2/2561 เดือนตุลาคม 2561 | หน้า 6 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นในแตละห้วงเวลา ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดก าหนดไวหรือไมโดย เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินผลลัพธ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมี
เนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินไดแก ความพึงพอใจของผูที่ เกี่ยวของ ตอผลการด าเนินงานขององคกรปกครอง     
สวนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการด าเนินงานในแต
ละยุทธศาสตร 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ยังได้ท าการติดตามและประเมินผลบริบทหรือสภาวะ
แวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) โดย
จะเนนในดานความสัมพันธของแผนงาน/ โครงการกับ สภาพแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ระบบ นิเวศ ฯลฯโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ให้คะแนนความ
สอดคล้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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แนวคิด 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

1.4 กรอบแนวคิด 

 

 

ที่มา: คู่มือการติดตามและประเมินผลโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2548)     
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บทท่ี 2  
    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ใช้รูปแบบการประเมิน
ความก้าวหน้า (Formative Evaluation)โดยพิจารณาความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยในบทนี้ประกอบด้วยการน าเสนอในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือก 

2.2 เครื่องมือการประเมิน 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และการคัดเลือก 

 2.1.1ประชากรส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในต าบลท่าเจ้าสนุกมีจ านวน 3,897 คน 

 2.1.2กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในต าบลท่าเจ้าสนุกมีจ านวน 364 คน โดยมีที่มาดังนี้ 

 ส าหรับการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ในการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 

 

โดยที่ n  หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 N  หมายถึง จ านวนประชากร 
 e  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ยอมใหเกิดความคลาด

เคลื่อนไดรอยละ ๕ ที่ระดับคาความเชื่อมั่น ๙๕ เปอรเซ็นต์ 
 ในกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก จ านวนประชากรมีเท่ากับ 3,897 คน และก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .0๕ ฉะนั้น 

 

 

 

 อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 364 คน 

 2.1.3 การคัดเลือก 

n = N 
1+Ne2 

n = 3,897 
1+3,897(0.05)2 

n = 362.76 
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 เมื่อได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะได้ก าหนดจ านวนผู้แทนในการตอบแบบสอบถาม
ของแต่ละหมู่โดยกระท าการคัดเลือกแบบการก าหนดโควตา (Quota Selection)ซึ่งเกิดจากการก าหนดสัดส่วน
ของจ านวนประชากรในต าบล โดยค านวณจาก 

 

 

 

 โดยจ านวนผู้แทนตอบแบบสอบถามของแต่ละหมู่แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

หมู่ จ านวนประชากร จ านวนผู้แทน 
1 1,027 96 
2 499 46 
3 480 45 
4 256 24 
5 307 29 
6 639 60 
7 359 33 
8 152 14 
9 178 17 

รวม 3,897 364 
 

2.2 เครื่องมือการประเมิน 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ได้ใช้เครื่องมือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบ โดยแบ่งตามประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดังนี้ 

 ๑.การประเมินผลปจัจัยน าเขา (Input Evaluation) 

1.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเองลักษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ 
(check list) 

2. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

2.1แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะค าถามเป็นแบบ
เขียนตอบตามแบบที่ก าหนด 

จ านวนผู้แทนของหมู่นั้นๆ = 
จ านวนประชากรทั้งหมดของหมู่นั้นๆ 

จ านวนประชากรทั้งต าบล X 364 
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3. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

3.1แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ลักษณะค าถามเป็นแบบเขียน
ตอบตามแบบที่ก าหนด 

 3.2แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ภาพรวม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ likert scale ให้เลือกตอบโดยให้คะแนนความพึงพอใจ 4 ระดับ 
ได้แก่ 

4 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมากที่สุด 

3 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมาก 

2 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายได้ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจน้อยที่สุด  

3.3แบบที่ 3/3แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้คะแนน(1-10 คะแนน) โดยเกณฑ์แปลความก าหนดได้ดังนี้ 

ช่วงคะแนน แปลความ 
8.3 คะแนนขึ้นไป พึงพอใจมากที่สุด 
6.8-8.2 พึงพอใจมาก 
5.3-6.7 พึงพอใจน้อย 
3.8-5.2 พึงพอใจน้อยที่สุด 
ต่ ากว่า 3.8 ไม่พึงพอใจ 

ปรับปรุงจาก: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เข้าถึงได้จาก
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/doc/cop/doc_km/การตดัเกรด.pdf 
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เฉพาะแบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ โดยอภิปรายได้ดังนี ้

 (1)ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ 

 (2)ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ค่าสถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(3)ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามแต่ละยุทธศาสตร์ 
ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
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บทที่ 3  
ผลการประเมิน 

 

 ในบทนี้น าเสนอผลการประเมินตามรูปแบบการประเมินเชิงตรรกะ ( logical model)โดยน าเสนอตาม
หลักการของตัวแบบกล่าวคือ “ปัจจัยน าเข้า” จะเป็นต้นน้ า “กระบวนการ” จะเป็นกลางน้ า และ “ผลผลิต” จะ
เป็นปลายน้ าดังนั้น ผู้ศึกษาจึงน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 3.1 ผลการประเมินผลปัจจัยน าเขา (Input Evaluation) 

 3.2 ผลการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

 3.3 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

3.1 ผลการประเมินผลปัจจัยน าเขา (Input Evaluation) 
ในส่วนของผลการประเมินปัจจัยน าเข้านี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบ

ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน “แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง” ผล
การประเมินได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผน   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

3. มีการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น  
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

3.2 ผลการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

ในส่วนของผลการประเมินกระบวนการนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบ
ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน “แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น”โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเขียนตอบตามแบบที่ก าหนดทั้งนี้ ในส่วนนี้ประกอบด้วยการน าเสนอตาม
ตารางดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเมษายน 2561                  
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ตารางท่ี 2 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

15 630,000 13 425,000 10 545,000 13 470,000 51 2,070,000 

2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 19 399,000 21 1,397,800 26 1,583,800 25 1,583,800 66 4,964,400 

3. การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬาและการท่องเที่ยว 

36 4,348,000 37 4,248,000 38 4,608,000 43 4,938,000 154 18,142,000 

4. การเกษตร 11 1,382,000 10 3,787,000 7 800,000 2 - 30 5,969,000 

5. โครงสร้างพื้นฐาน 13 33,250,000 27 549,000 24 61,569,000 23 730,000 87 96,098,000 

6. การเมืองการบริหาร 17 1,620,000 18 1,720,000 17 1,620,000 17 1,260,000 69 6,580,000 

7. เศรษฐกิจการคลัง 4 162,000 4 162,000 4 162,000 4 162,000 16 648,000 

รวม 115 41,791,000 130 12,288,800 126 70,887,800 127 9,503,800 498 134,471,400 

 ที่มา: แบบ ผ.07 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
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ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเมษายน 2561 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 22.22 1 11.11 3 33.33 - - 3 33.33 9 100 
2. การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 2 18.18 1 9.09 6 54.54 - - 2 18.18 11 100 
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

4 26.67 3 20 6 40 - - 2 13.33 15 100 

4. การเกษตร 1 14.28 1 14.28 2 28.57 - - 3 42.85 7 100 
5. โครงสร้างพื้นฐาน 4 50 - - 1 12.5 - - 3 37.5 8 100 
6. การเมืองการบริหาร 5 41.67 1 8.3 4 33.33 - - 2 16.67 12 100 
7. เศรษฐกิจการคลัง 1 50 1 50 - - - - - - 2 100 

รวม 19 29.69 8 12.5 22 34.38 - - 15 23.44 64 100 
หมายเหต:ุ จ านวนโครงการที่ปรากฏในตารางมีที่มาจากแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 และเพ่ิมเติม ฉ.1/2561สว่นจ านวนโครงการที่เพิม่เตมิ มาจาก แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ฉ.2/2561
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3.3 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

ในส่วนของผลการประเมินผลผลิตนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบ
ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน “แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” ผลการประเมินได้ดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนด าเนินงานและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน1 

จ านวนโครงการที่
ปฏิบัติได้2 

(ณ เม.ย.61) 
ร้อยละ 

1. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 2 22.22 
2. การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 11 2 18.18 
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬาและการท่องเที่ยว 15 4 26.67 

4. การเกษตร 7 1 14.29 
5. โครงสร้างพื้นฐาน 8 4 50.00 
6. การเมืองการบริหาร 12 5 41.67 
7. เศรษฐกิจการคลัง 2 1 50.00 

รวม 64 19 29.69 
ที่มา: 1 จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน หมายถึง โครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 
เพิ่มเตมิ ฉ.1/2561 และ ฉ.2/2561 
          2  จ านวนโครงการที่ปฏิบัตไิด้ หมายถึง โครงการที่เสร็จแล้ว ตามตารางที่ 3 
 

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ใช้เครื่องมือตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบให้กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นใน “แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมและแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าแนกตามยุทธศาสตร์” ด้วยโดยการน าเสนอผลในส่วนนี้ประกอบด้วย 

(1)ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(2)ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกในภาพรวม 

 (3)ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

  1. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 

4. การเกษตร 
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5. โครงสร้างพื้นฐาน 

6. การเมืองการบริหาร 

7. เศรษฐกิจการคลัง 

 ทั้งนี้ อภิปรายเป็นล าดับได้ดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 123 คน คิดเป็นร้อยละ47.5ขณะที่เพศหญิงมีจ านวน 136 คนคิด
เป็นร้อยละ52.5 กลุ่มอายุที่มากที่สุดในการตอบแบบสอบถามคือ กลุ่มอายุที่มากกวา 60 ป จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.1 กลุ่มอายุที่ตอบน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุที่ต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.5 ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจบระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
จ านวนมากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ขณะที่ จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ในส่วนของอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจ้าง จ านวนมาก
ที่สุดคือ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือเกษตรกร จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 ขณะที่ 
อาชีพรับราชการมีจ านวนน้อยที่สุดคือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยแสดงดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1) ชาย 123 47.5 
 (2) หญิง 136 52.5 

 รวม 259 100 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป 22 8.5 
 (2) 20 – 30 ป 37 14.3 
 (3) 31 – 40 ป  34 13.1 
 (4) 41 – 50 ป 52 20.1 
 (5) 51 – 60 ป 49 18.9 
 (6) มากกวา 60 ป 65 25.1 

 รวม 259 100 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 84 32.4 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 97 37.5 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   31 12.0 
 (4) ปริญญาตรี 38 14.7 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี 4 1.5 
 (6) อ่ืน ๆ   5 1.9 
 รวม 259 100 
4. อาชีพ (1) รับราชการ 7 2.7 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   24 9.3 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    35 13.5 
 (4) รับจาง 98 37.8 
 (5) นักเรียนนักศึกษา 28 10.8 
 (6) เกษตรกร    46 17.8 
 (7) อ่ืน ๆ 21 8.1 
 รวม 259 100 
 

 

(2) ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเจ้าสนุกในภาพรวม 

 

 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.578) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ พบว่าความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ “การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 3.24รองลงมาคือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขมูลของ
โครงการ /กิจกรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09) และ การเปิดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08) ขณะที่ การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะมี
ความพึงพอใจในล าดับสุดท้าย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99) ดังตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกในภาพรวม 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.24 .618 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

3.09 .673 มาก 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

3.08 .716 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ 

2.99 .752 มาก 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

2.90 .831 มาก 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.06 .659 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

3.06 .685 มาก 
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ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลความ 

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

3.00 .650 มาก 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.04 .675 มาก 

10. มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการ
ให้บริการประชาชน 

3.01 .693 มาก 

11. มีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ในการให้บริการ
ประชาชน 

3.04 .700 มาก 

12. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ในเรื่อง
ที่มาขอรับบริการ 

3.02 .685 มาก 

13. เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการให้บริการต่างๆ
ได้ชัดเจน 

3.02 .718 มาก 

ภาพรวม 3.04 .578 มาก 
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(3) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 ในประเด็นนี้ เป็นการน าเสนอความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประกอบด้วย การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยวการเกษตรโครงสร้างพ้ืนฐาน การเมืองการบริหาร 
และเศรษฐกิจการคลัง รายละเอียดน าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้ 

 

1) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเฉพาะยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยใชแบบตัวอย่างของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นได้แบบสอบถามตอบ
กลับที่สมบูรณ์ จ านวน 35 ฉบับ ผลปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1) ชาย 16 45.7 
 (2) หญิง 19 54.3 

 รวม 35 100.0 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป 1 2.9 
 (2) 20 – 30 ป 5 14.3 
 (3) 31 – 40 ป  4 11.4 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
 (4) 41 – 50 ป 6 17.1 
 (5) 51 – 60 ป 7 20.0 
 (6) มากกวา 60 ป 12 34.3 
 รวม 35 100.0 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 12 34.3 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 5 14.3 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   9 25.7 
 (4) ปริญญาตรี 9 25.7 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี   
 (6) อ่ืน ๆ     

 รวม 35 100.0 
4. อาชีพ (1) รับราชการ 1 2.9 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   5 14.3 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    11 31.4 
 (4) รับจาง 10 28.6 
 (5) นักเรียนนักศึกษา 1 2.9 
 (6) เกษตรกร    4 11.4 
 (7) อ่ืน ๆ 3 8.6 

 รวม 35 100.0 
 

2. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ8.53) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 8.74 รองลงมาคือ การแกไขปญหา และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.63) และ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ / กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.60) ขณะที่ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.06) ดังตารางที ่7 

ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน(1)ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 10) 

การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

8.74 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

8.60 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 10) 

การแปลความ 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

8.51 มากที่สุด 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมตอสาธารณะ 

8.46 มากที่สุด 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

8.06 มาก 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.57 มากที่สุด 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

8.49 มากที่สุด 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

8.63 มากที่สุด 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

8.74 มากที่สุด 

ภาพรวม 8.53 มากที่สุด 
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2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 

ผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยใชแบบตัวอย่างของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดยได้แบบสอบถามตอบ
กลับที่สมบูรณ์ จ านวน 40 ฉบับ ผลปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1) ชาย 22 55.0 
 (2) หญิง 18 45.0 

 รวม 40 100.0 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป 4 10.0 
 (2) 20 – 30 ป 4 10.0 
 (3) 31 – 40 ป  7 17.5 
 (4) 41 – 50 ป 4 10.0 
 (5) 51 – 60 ป 9 22.5 
 (6) มากกวา 60 ป 12 30.0 
 รวม 40 100.0 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 17 42.5 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 15 37.5 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   4 10.0 
 (4) ปริญญาตรี 2 5.0 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี 1 2.5 
 (6) อ่ืน ๆ   1 2.5 

 รวม 40 100.0 
4. อาชีพ (1) รับราชการ - - 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   3 7.5 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    8 20.0 
 (4) รับจาง 12 30.0 
 (5) นักเรียนนักศึกษา 4 10.0 
 (6) เกษตรกร    9 22.5 
 (7) อ่ืน ๆ 4 10.0 

 รวม 40 100.0 
 

2. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.03) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 8.67 รองลงมาคือ 
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.43) และ การด าเนินงาน
เปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17) ขณะที่ การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมตอสาธารณะมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50) ดังตารางที ่8 

ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน(2)ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

8.67 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

8.43 มากที่สุด 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

7.88 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมตอสาธารณะ 

7.50 มาก 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

7.68 มาก 
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ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.17 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

8.10 มาก 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

7.95 มาก 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

7.90 มาก 

ภาพรวม 8.03 มาก 

 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการ
ท่องเที่ยว 
 

 

ผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเฉพาะยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใชแบบตัวอย่างของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นโดยได้รับแบบสอบถามตอบกลับอย่างสมบูรณ์ จ านวน 27 ฉบับ ผลปรากฏดังนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1) ชาย 12 44.4 
 (2) หญิง 15 55.6 

 รวม 27 100.0 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป - - 
 (2) 20 – 30 ป 2 7.4 
 (3) 31 – 40 ป  4 14.8 
 (4) 41 – 50 ป 7 25.9 
 (5) 51 – 60 ป 5 18.5 
 (6) มากกวา 60 ป 9 33.3 
 รวม 27 100.0 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 8 29.6 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 9 33.3 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   5 18.5 
 (4) ปริญญาตรี 4 14.8 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี 1 3.7 
 (6) อ่ืน ๆ     

 รวม 27 100.0 
4. อาชีพ (1) รับราชการ 2 7.4 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   7 25.9 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    - - 
 (4) รับจาง 10 37.0 
 (5) นักเรียนนักศึกษา - - 
 (6) เกษตรกร    3 11.1 
 (7) อ่ืน ๆ 5 18.5 

 รวม 27 100.0 
 

2. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.46) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 9.07รองลงมาคือ 
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.70) และ การด าเนินงาน
เปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.48) ขณะที่ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมมีความพึงพอใจที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.11) ดังตารางที ่9 
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ตารางท่ี 9 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน(3)ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

9.07 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

8.70 มากที่สุด 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

8.11 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมตอสาธารณะ 

8.37 มากที่สุด 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

8.22 มาก 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.48 มากที่สุด 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

8.33 มากที่สุด 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

8.37 มากที่สุด 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

8.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 8.46 มากที่สุด 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
 

 

ผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเฉพาะยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตร โดยใชแบบตัวอย่างของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นโดยได้รับแบบสอบถามตอบกลับอย่าง
สมบูรณ์ จ านวน 30 ฉบับ ผลปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1)ชาย 10 33.3 
 (2) หญิง 20 66.7 

 รวม 30 100.0 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป 1 3.3 
 (2) 20 – 30 ป 6 20.0 
 (3) 31 – 40 ป  5 16.7 
 (4) 41 – 50 ป 5 16.7 
 (5) 51 – 60 ป 4 13.3 
 (6) มากกวา 60 ป 9 30.0 
 รวม 30 100.0 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 11 36.7 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 11 36.7 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   3 10.0 
 (4) ปริญญาตรี 5 16.7 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี - - 
 (6) อ่ืน ๆ   - - 

 รวม 30 100.0 
4. อาชีพ (1) รับราชการ 2 6.7 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   2 6.7 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    7 23.3 
 (4) รับจาง 14 46.7 
 (5) นักเรียนนักศึกษา 4 13.3 
 (6) เกษตรกร    1 3.3 
 (7) อ่ืน ๆ - - 

 รวม 30 100.0 
 

2. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.43) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 7.63 
รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.57) และ การ
ด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.53) ขณะที่ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.23)  ดังตารางที่ 
10 

ตารางท่ี 10 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน(4)ยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตร 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

7.57 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

7.63 มาก 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

7.23 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมตอสาธารณะ 

7.47 มาก 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

7.27 มาก 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.53 มาก 
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ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

7.27 มาก 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

7.43 มาก 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

7.50 มาก 

ภาพรวม 7.43 มาก 
 

5) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 

ผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเฉพาะยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยใชแบบตัวอย่างของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นโดยได้รับแบบสอบถามตอบ
กลับอย่างสมบูรณ์ จ านวน 30 ฉบับ ผลปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1) ชาย 17 42.5 
 (2) หญิง 23 57.5 

 รวม 40 100.0 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป 7 17.5 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
 (2) 20 – 30 ป 6 15.0 
 (3) 31 – 40 ป  5 12.5 
 (4) 41 – 50 ป 9 22.5 
 (5) 51 – 60 ป 5 12.5 
 (6) มากกวา 60 ป 8 20.0 
 รวม 40 100.0 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 12 30.0 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 18 45.0 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   2 5.0 
 (4) ปริญญาตรี 6 15.0 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี 2 5.0 
 (6) อ่ืน ๆ   - - 

 รวม 40 100.0 
4. อาชีพ (1) รับราชการ - - 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   5 12.5 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    6 15.0 
 (4) รับจาง 12 30.0 
 (5) นักเรียนนักศึกษา 8 20.0 
 (6) เกษตรกร    8 20.0 
 (7) อ่ืน ๆ 1 2.5 

 รวม 40 100.0 
 

2. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.95) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 7.15รองลงมาคือ 
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.10) และ ผลการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรมน าไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.05) ขณะที่ การเปิด
โอกาสใหประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.68) ดังตารางที ่11 

ตารางท่ี 11 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน(5)ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 7.15 มาก 
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ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

โครงการ/กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

6.93 มาก 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

6.83 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมตอสาธารณะ 

6.98 มาก 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.68 มาก 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.85 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

7.05 มาก 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

7.00 มาก 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

7.10 มาก 

ภาพรวม 6.95 มาก 
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6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 

 

ผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเฉพาะยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร โดยใชแบบตัวอย่างของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นโดยได้รับแบบสอบถามตอบ
กลับอย่างสมบูรณ์ จ านวน 43 ฉบับผลปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1) ชาย 22 51.2 
 (2) หญิง 21 48.8 

 รวม 43 100.0 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป 5 11.6 
 (2) 20 – 30 ป 9 20.9 
 (3) 31 – 40 ป  6 14.0 
 (4) 41 – 50 ป 7 16.3 
 (5) 51 – 60 ป 5 11.6 
 (6) มากกวา 60 ป 11 25.6 
 รวม 43 100.0 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 11 25.6 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 14 32.6 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   5 11.6 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
 (4) ปริญญาตรี 10 23.3 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี 1 2.3 
 (6) อ่ืน ๆ   2 4.7 

 รวม 43 100.0 
4. อาชีพ (1) รับราชการ 2 4.7 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   4 9.3 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    1 2.3 
 (4) รับจาง 14 32.6 
 (5) นักเรียนนักศึกษา 8 18.6 
 (6) เกษตรกร    12 27.9 
 (7) อ่ืน ๆ 2 4.7 

 รวม 43 100.0 
 

2. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.70) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 7.98รองลงมา
คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.88) และ การเปดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.84) ขณะที่ ผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรมน าไปสูการแกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น และการแกไขปญหาและการตอบสนองความตอง
การของประชาชนมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.56) ดังตารางที ่12 

ตารางท่ี 12 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน(6)ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

7.70 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

7.58 มาก 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

7.67 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมตอสาธารณะ 

7.98 มาก 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

7.84 มาก 
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ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.58 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

7.56 มาก 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

7.56 มาก 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

7.88 มาก 

ภาพรวม 7.70 มาก 
 

7) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง 
 

ผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเฉพาะยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
การคลัง โดยใชแบบตัวอย่างของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นโดยได้รับแบบสอบถามตอบกลับอย่าง
สมบูรณ์ จ านวน 36 ฉบับผลปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ (1) ชาย 19 52.8 
 (2) หญิง 17 47.2 

 รวม 36 100.0 
2. อายุ (1) ต่ ากวา 20 ป 4 11.1 
 (2) 20 – 30 ป 4 11.1 
 (3) 31 – 40 ป  1 2.8 
 (4) 41 – 50 ป 11 30.6 
 (5) 51 – 60 ป 12 33.3 
 (6) มากกวา 60 ป 4 11.1 
 รวม 36 100.0 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 9 25.0 
 (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 22 61.1 
 (3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   2 5.6 
 (4) ปริญญาตรี 1 2.8 
 (5) สูงกวาปริญญาตรี - - 
 (6) อ่ืน ๆ   2 5.6 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
 รวม 36 100.0 

4. อาชีพ (1) รับราชการ 1 2.8 
 (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   - - 
 (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว    1 2.8 
 (4) รับจาง 20 55.6 
 (5) นักเรียนนักศึกษา 3 8.3 
 (6) เกษตรกร    9 25.0 
 (7) อ่ืน ๆ 2 5.6 

 รวม 36 100.0 
 

2. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.15) หากแยกความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า ประโยชนที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 7.42 รองลงมาคือ 
การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.33) และ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.31) ขณะที่ การเปิดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.69) ดังตารางที ่13 
 

ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน(7)ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจการคลัง 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

7.31 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

7.19 มาก 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

7.14 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/กิจกรรมตอสาธารณะ 

7.28 มาก 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.69 น้อย 

6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.33 มาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

7.00 มาก 
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ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 
การแปลความ 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตอง
การของประชาชน 

7.03 มาก 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

7.42 มาก 

ภาพรวม 7.15 มาก 
 

(4) การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะ ความต้องการ ต่อการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก เมื่อจัดกลุ่มความเห็นแล้วสามารถแบ่งได้ 6 ประเด็น ดังนี้ 

1 ความต้องการพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและตลาด  
1 พัฒนาชายน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2 ท าตลาดชุมชน 
3 ท าท่าน้ าทุก ๆ หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
4 อยากให้ผลิตภัณฑ์สินค้า โอ-ทอป แต่ละชุมชน 
2 ความต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานที่ออกก าลังกาย 
1 ปรับภูมิทัศน์ตลอดข้างทางให้มีความสะอาด 
2 ท าสนามเด็กเล่นที่ออกก าลังกาย 
3 ความต้องการให้แจ้งข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนให้มากขึ้น 
1 ขอให้การน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรให้มากข้ึน 
2 ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เก่ียวข้อกับการเกษตรกรของทุกองค์กรก่อให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 
3 ควรกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านของต าบลท่าเจ้าสนุก 
4 ความต้องการเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่ 
1 เจ้าหน้าที่และพนักงานบางคนยังไม่เสมอต้นเสมอปลายควรปรับปรุงแก้ไขในการบริการ

ประชาชน ท างานไม่ตรงเวลาที่รัฐก าหนดท าให้ประชาชนต้องรอใช้บริการ 
2 ขอให้ด าเนินงานที่มีปประโยชน์ต่อประชาชนของต่อไป ให้ท้องถิ่นมีกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง  
3 ขอให้ด าเนินการต่าง ๆ มีความต่อเนื่องในโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นของ

ต าบลต่อไป ขอบคุณในการบริหารด าเนินกิจการงานเป็นที่น่าพอใจ 
4 ควรลงพ้ืนที่มาส ารวจประชาชนพบปะกันมากข้ึน 
5 ปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆที่บกพร่องให้ดีขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
5 ความต้องการด้านความปลอดภัย 
1 ควรพิจารณาโครงการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดในทุกชุมชนในพื้นที่ อบต.ท่าเจ้าสนุก เพ่ือ

ประโยชน์ในด้านรักษาความปลอดภัย  ปูองปรามการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ 
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2 ขอให้สอบถามความต้องการของประชาชนที่มีความเดือดร้อนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
กล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยในหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ร้องขอมานานกว่า 7-8 ปี ซึ่งสิ่งที่ได้ใน
แต่ละปีไม่ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยในหมู่บ้านเลย 

6 ความต้องการด้านความรื่นเริง 
1 อยากให้จัดงานประจ าปีภายในต าบล เช่น มีร าวง วงดนตรี ลิเก 
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บทที่ 4 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพือ่
ความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี รอบที ่1/2561 เดือนเมษายน 2561 

 

1. การตอบกลบัของแบบให้คะแนน 

 ผู้ศึกษาได้แจกแบบให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบที่ 1/2561 เดือนเมษายน 2561 จ านวน 11 ฉบับ ได้รับการตอบกลับอย่าง
สมบูรณ์ จ านวน 8 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.72 

2. ผลการให้คะแนน 

 2.1แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 18.625 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.25 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 54.75 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.5 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.625 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.75 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.25 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4.25 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.25 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.125 
3.8 แผนงาน (5) 4.125 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 3.875 

รวมคะแนน 100 87.625 
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2.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.875 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

10 8.5 

3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10 8.375 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 7.75 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 48.125 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.125 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.375 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.25 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 3.75 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

(5) 3.875 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0 (5) 3.75 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 3.875 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงมั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 3.875 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) 4 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.25 
รวมคะแนน 100 81.625 
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บทที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ขอ้เสนอแนะ 
 

ผลจากการส ารวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบลท่าเจ้าสนุก  
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2561 สรุปไดดังนี้  

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนต าบลท่าเจ้าสนุกเปนไปตาม ขั้นตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548  

2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
2561 สรุปไดดังนี้  

2.1 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจ าปงบฯ 2561 จ านวน 115 โครงการ   

ด าเนินการจริง      จ านวน 19 โครงการ              

คิดเปนรอยละ        16.52 

 3. ความกาวหนาของการด าเนินงานตามโครงการ (ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 รวมถึงเพ่ิมเติม ฉ.1/2561 และ ฉ.2/2561 รอบเมษายน 2561) 

3.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลวเสร็จ      19  โครงการ 

  คิดเปนรอยละ        29.69 

 

3.2 จ านวนโครงการที่อยูระหวางด าเนินการ  8   โครงการ   

คิดเปนรอยละ        12.5 

 

3.3 จ านวนโครงการที่ยังไมไดด าเนินการ   22  โครงการ 

คิดเปนรอยละ        34.38 

 

3.4 จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก                     -   โครงการ      

คิดเปนรอยละ           - 
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3.5 จ านวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม           15   โครงการ      

คิดเปนรอยละ            23.44 

 

4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบลท่าเจ้า
สนุกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.04) 

 

5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบลท่าเจ้า
สนุก ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ (คะแนนเต็ม 10)  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึงพอใจ  8.53 คะแนน   

แปลคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการด าเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

คะแนนความพึงพอใจ  8.03 คะแนน   

แปลคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการด าเนินงานอยูในระดับมาก  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 

คะแนนความพึงพอใจ  8.46 คะแนน   

แปลคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการด าเนินงานอยูในระดับมากที่สุด   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเกษตร 

คะแนนความพึงพอใจ  7.43 คะแนน   

แปลคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการด าเนินงานอยูในระดับมาก  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

คะแนนความพึงพอใจ  6.95 คะแนน   

แปลคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการด าเนินงานอยูในระดับมาก  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร 

คะแนนความพึงพอใจ  7.70 คะแนน   

แปลคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการด าเนินงานอยูในระดับมาก  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านเศรษฐกิจการคลัง 

คะแนนความพึงพอใจ  7.15 คะแนน   

แปลคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการด าเนินงานอยูในระดับมาก   

 จากการติดตามและประเมินผลในแตละยุทธศาสตรครั้งนี้หลังจากใชโปรแกรม SPSS  for windows
ประเมินขอคิดเห็นตาง ๆ สามารถบงบอกถึง ความพึงพอใจในประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนต าบลท่าเจ้า
สนุกโดยรวมแลวอยูในระดับมาก ดังนั้น ผลจากการวิเคราะหและประเมินผลที่ไดส ารวจและผลจากการแสดง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของ ประชาชนในดานตาง ๆแลวผูบริหารควรน าขอมูล ขอสรุปผลจากการวิเคราะห
และประเมินผลมาใชเปนแนวทางในการพิจารณาเพ่ือการพัฒนาองคกรใหสอดคลองตอความตองการของ
ประชาชน และสามารถ แกไขปญหา ขอบกพรองของการด าเนินงานในปงบประมาณที่ผานมาเพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ส าหรับการพัฒนาในปตอ ๆ ไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ควรส่งเสริมให้มากกว่านี้เช่น ควรท างานให้ประสานและสอดคล้องทั้ง 2 องค์กรไปในทิศทาง
เดียวกันประสานและร่วมมือกัน          

1.2 ควรส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอทุกคน 

1.3 เสนอให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ 

1.4 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรก าจัดดูและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด                         

2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 ควรส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในแนวทางของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกมิติให้มากข้นกว่า
นี้ควรหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน 

2.2 ควรเน้นเรื่อง การส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และมี
ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน เช่นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ บริเวณสามแยกวัดต าหนัก 

2.3 ควรส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยจัดให้มีศูนย์ประสานงานในการฝึกอาชีพ เช่น เมื่อมีประชาชน
ต้องการประกอบอาชีพถักสาน และต้องการความรู้ อบต. มีหน้าที่จัดหาความรู้นั้นแก่ผู้ร้องขอ 
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3.ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 

3.1 ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงและออกมามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้และท าอย่างจริงจัง 

3.2 ควรส่งเสริมในเรื่องการค้นหาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ต านานในพื้นที่ เช่น บ่อน้ าพระเจ้า 

ทรงธรรม วัดสฎางค์ เจ้าพ่อกอกา                                                                   

3.3 สนับสนุนกลุ่มกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง                                                  

3.4 เสนอให้เน้นการศึกษาในเรื่องการช่วยเหลือตนเองของเด็กใน ศพด. และพัฒนาครูเรื่องความ
สะอาด                                                                                                        

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

4.1 ควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หันกลับมาใช้ชีวภาพ
มากกว่าเคมี    

4.2 ควรสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ให้มากข้ึน            

4.3 ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลการเกษตรให้ครอบคลุม เช่นจ านวนพื้นที่เกษตร 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.1 ควรที่จะชะลอโครงการด้านนี้ลงบ้างและหันกลับไปส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
มากกว่าด้านนี้                                                                                                

5.2 ควรเน้นเรื่องจ านวนผู้ได้รับประโยชน์ และความคุ้มค่าในการด าเนินการโครงการต่างๆและควร
ค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินการด้วย                                                       

6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 เป็นไปตามกลไกลของสังคมและวิถีชีวิต                                                                

6.2 ควรส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนทุกภาคส่วน เช่น ฝุายท้องถิ่น ฝุายท้องที่ และหน่วยราชการ ท างานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และควรมีความสามัคคีกัน ท างานอย่างมีเปูาหมาย เน้นการพัฒนา
ยั่งยืน                                                                                          

6.3 การบริหารบุคคลในองค์กร ควรเน้นให้บุคคลในองค์กรท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มากข้ึน        

7.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง 

7.1 ควรมีแนวทางสร้างรายได้ลดรายจ่ายลงบ้าง      

7.2 เน้นการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกให้มาก 

7.3 เสนอให้ทุกส่วนงานมีมาตรการประหยัด           
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