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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาด

น  าเค็ม   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด้าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี วัดที่ก้าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด้าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั นเป็นการประเมินใน
ภาพรวมทั งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั งหมด  7  ด้าน    
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

                         ประเด็นการพัฒนา  มีทั งหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
๗.  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก้าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

-  สุ่ มประ เมินประชากร โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่ า งแบบง่ าย  ( Simple Random Sampling) 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มเฉพาะต้าบลลาดน ้าเค็มและต้าบลโคกช้าง ทั ง 11 ชุมชนๆ ละ ๑๐ คนๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเป็น 110 คน 

 
 

/1.2 ก้าหนดระยะเวลา... 
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 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ นปีงบประมาณ ส้ารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื นที่และท้าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.    หมู่ที ่ ๑  ต้าบลลาดน ้าเค็ม ๑๐ 
๒.    หมู่ที่  ๒  ต้าบลลาดน ้าเค็ม ๑๐ 
๓.    หมู่ที่  ๓  ต้าบลลาดน ้าเค็ม ๑๐ 
๔.    หมู่ที่  ๔  ต้าบลลาดน ้าเค็ม ๑๐ 
๕.    หมู่ที่  ๕  ต้าบลลาดน ้าเค็ม ๑๐ 
๖.    หมู่ที่  ๖  ต้าบลลาดน ้าเค็ม ๑๐ 
7.    หมู่ที่  ๑  ต้าบลโคกช้าง ๑๐ 
8.    หมู่ที่  ๒  ต้าบลโคกช้าง ๑๐ 
9.    หมู่ที่  ๓  ต้าบลโคกช้าง ๑๐ 
10.  หมู่ที่  ๔  ต้าบลโคกช้าง ๑๐ 
11.  หมู่ที่  ๕  ต้าบลโคกช้าง ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย 11๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั งหมด  11๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั งหมด  11๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท้าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด้าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี  

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  9,9๐๐  คะแนน  
                                              (๙ x ๑๐ x 11๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 3,3๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน 3,3๐๑ – 6,๖๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   6,๖๐๑ – 9,9๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 

 
2) ตามประเด็น... 

 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(9,9๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 
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๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  11,๐๐๐  คะแนน 
                (๑๐ x ๑๐ x 11๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – 3,667         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    3,668 – 7,333    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    7,334 – 11,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดน  าเค็ม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ดังนี  
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   11๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ้านวน   56   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จ้านวน   54   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่้ากว่า  20  ป ี    จ้านวน   5  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒0 - 3๐  ป ี  จ้านวน   6 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  31 - 4๐  ป ี  จ้านวน   32 คน  
  ๒.4  ระหว่าง  41 - 5๐  ป ี  จ้านวน   22 คน  
  ๒.5  ระหว่าง  51 - 6๐  ป ี  จ้านวน   23 คน  
  ๒.6  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ้านวน           22 คน 
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่้ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ้านวน      40 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ้านวน  3๖ คน 
     ๓.๓  อนุปริญญา       จ้านวน        12 คน    
  ๓.4  ปริญญาตรี       จ้านวน        20 คน    
  ๓.5  สูงกว่าปริญญาตรี      จ้านวน   2    คน 
    
 
 
 

/4.อาชีพ... 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเดน็การพัฒนา 

(11,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเดน็การพัฒนา  = 
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๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ้านวน  11 คน  
  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จ้านวน  10 คน 
  ๔.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                      จ้านวน  25 คน 
  ๔.๔  รับจ้าง                      จ้านวน  33 คน 
  ๔.๕  นักเรียน/นักศึกษา    จ้านวน  ๒ คน 
  ๔.6  เกษตรกร     จ้านวน  ๒2 คน 
  ๔.7  อ่ืนๆ     จ้านวน  7 คน 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

 
๒.1  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  9,9๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๖๕ พอใจ 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔,๗๐๑ พอใจ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔,580 พอใจ 
๔  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔,๕๙๙ พอใจ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๗๙๕ พอใจ 
๖.  มีการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ๔,๕๙๑ พอใจ 
๗.  ผลการด้าเนินโครงการ/กจิกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔,๕๗๐ พอใจ 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔,๕๗๔ พอใจ 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๕๒ พอใจ 

รวม (เต็ม  89,1๐๐  คะแนน) 41,727 พอใจ 
 
          ๒.2  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพตามหลักธรรมาภิบาล 84.85 - - 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมและพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน 84.20 - - 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 85.56 - - 
๔  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 84.00 - - 

ภาพรวม 84.65  
 
 
 
 
 
 

/3.สรุปผลการ... 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
พบว่า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  84.65   
  ระดับพอใจ   (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  46.83)  

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ 85.56 (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจต่้าสุด           ร้อยละ  84.00  (ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไข 
                                                             ปัญหา) 

๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลได้ด้าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วง
ของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจ   
คิดเป็นร้อยละ  84.65  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖5 ลดลงร้อยละ 3.45   
 
 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลมากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท้าให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั น  อาจจะมาจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนิน
โครงการ/กิจกรรมท้าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


