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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

 
 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  30  กันยายน  2563 

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 301 35 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 1 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 43 10 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 36 7 
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 4 

6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 4 
รวม 405 61 

 
สรุป  กำรน ำโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจ าปี งบประมาณ  2563  ไปปฏิบัติ 

-  โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา 405  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100  
-  โครงการที่สามารถน ามาด าเนินการเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  2563     

จ านวน  61  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตระแสงในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย             (   ) หญิง 
  
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า 25 ปี            (   )  25 - 40  ป ี
                  (   )  41 - 60 ปี                       (   )  มากกว่า 60  
 
3. การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส/หรือเทียบเท่า 

          (   )  ปริญญาตร ี    (   )  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ                       (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย  
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร             (   )  นักเรียน/นักศึกษา 
             (   )  อื่นๆ  (ระบุ) ......................................... 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระแสง 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. ตระแสง ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม    

ภำพรวม    

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 

 

 

 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
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ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
         หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  ในการ 

พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนน องค์การ
บริหารส่วนต าบลตระแสงเท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภำพรวม  
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
 

 
 

ผลของกำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระแสง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์และความคิดเห็นต่อชุมชนของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพ้ืนที่ต าบล
ตระแสง จากการด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งเป็นประชาชนในเขตต าบลตระแสง  จ านวน 100  คนซึ่ง
สามารถน าเสนอและประมวลผลการศึกษาในครั้งนี้ได้โดยจ าแนกออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ตระแสง 
  ส่วนที่ 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ตระแสง ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 ลักษณะแบบสอบถำมแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   
และอาชีพ  ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ข้อลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ 
คือ   -  ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก 
   -  ระดับความพึงพอใจ พอใจ 
   -  ระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจ 
  ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ตระแสง ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบการให้คะแนนในแต่ละช่องตามความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 10  คะแนน  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษานัยส าคัญของความแตกต่างระหว่างกลุ่มซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล จ านวน  4 ข้อประกอบด้วยเพศ  อายุระดับการศึกษาและ

อาชีพ  อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ 
(percentage) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบายระดับความคิดเห็นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย 
(Mean) ( X  ) ค่าร้อยละ (percentage)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (S.D.) 
  เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของตัวแปรต่างๆที่มีต่อความความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แปรระดับความคิดเห็นออกเป็น3ระดับโดยการหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น 
  ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  ช่วงคะแนน 1.00 - 1.70  หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับไม่พอใจ 
  ช่วงคะแนน 1.71 - 2.41  หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใจ 
  ช่วงคะแนน 2.42 - 3.00  หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใจมาก 

ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ตระแสง ในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบการให้คะแนนในแต่ละช่องตามความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 10 คะแนน  
  ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  ช่วงคะแนน  1.00 – 4.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับแก้ไข 
  ช่วงคะแนน  5.00 – 5.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใช้ 
  ช่วงคะแนน  6.00 – 6.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับปานกลาง 
  ช่วงคะแนน  7.00 – 7.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับด ี
  ช่วงคะแนน  8.00 – 10.00 หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดีมาก 
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 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตต าบลตระแสง  
จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ ำนวนคน ร้อยละ 
ชำย 42 42.00 
หญิง 58 58.00 
รวม 100 100 

 
จำกตำรำงท่ี 1 จากการศึกษาพบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตต าบลตระแสง  

เป็นชายมากกว่าหญิง  ชายคิดเป็นร้อยละ 65.00  หญิงคิดเป็นร้อยละ  58.00     
 

  ตำรำงท่ี 2 จ านวนและร้อยละของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตต าบลตระแสง  
จ าแนกตามอายุ 
 

อำยุ จ ำนวนคน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 25 ปี 0 0 
ระหว่าง 25 – 40 ป ี 28 28.00 
ระหว่าง 41 – 60 ป ี 65 65.00 
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 7 7.00 

รวม 100 100 
   

จำกตำรำงท่ี 2 พบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด อายุระหว่าง 41 – 60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 65.00   ช่วงอายุระหว่าง 25 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.00  และช่วงอายุที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุด คืออายุมากกว่า 60  ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00   

 

  ตำรำงที่ 3 จ านวนและร้อยละของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตต าบลตระแสง จ าแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนคน ร้อยละ 

ต่ ากว่าประถมศึกษา/
ประถมศึกษา 54 54.00 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 
หรือเทียบเท่า 42 42.00 
ปริญญาตรี 4 4.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.0 

                รวม 100 100 

จำกตำรำงท่ี 3 พบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด  คือ การศึกษาในระดับ 
ระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.00  มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส.หรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 42.00 และการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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  ตำรำงที่  4 จ านวนและร้อยละของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตต าบลตระแสง       
จ าแนกตามอาชีพ 
 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนคน ร้อยละ 
รับรำชกำร 5 5.00 
เอกชน/รัฐวิสำหกิจ/ค้ำขำย 33 33.00 
รับจ้ำง/เกษตรกร 60 60.00 
นักเรียนนักศึกษำ 2 2.00 
อ่ืน ๆ 0 0 
              รวม 100 100 

  

จำกตำรำงท่ี 4 พบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อาชีพรับจ้าง/เกษตรกร คิด 
เป็นร้อยละ 60.00  อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 33.00  อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 
5.00 และนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.00    
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   ส่วนที ่2 สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม ในปีงบประมำณ 2563  

     ตำรำงท่ี 5 จ านวนค่าเฉลี่ย (Mean) ( X  ) ค่าร้อยละ (percentage)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (S.D.) 
                               ระดับความพึงพอใจในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตต าบลตระแสง 
 

 
ประเด็น 

 
พอใจ
มำก 

 
พอใจ 

 
ไม่

พอใจ 

ระดับควำมคิดเห็น 
X  ร้อยละของควำมพึงพอใจ S.D. แปลควำม อัน

ดับ พอใจ
มำก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 36 64 0 2.36 36.00 64.00 0 0.48 ระดับพอใจ 1 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 28 72 0 2.28 28.00 72.00 0 0.45 ระดับพอใจ 3 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

16 84 4 2.12 15.38 80.80 3.85 0.46 ระดับพอใจ 7 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

24 74 2 2.22 24.00 74.00 2 0.46 ระดับพอใจ 4 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24 72 4 2.20 24.00 72.00 4.0 0.49 ระดับพอใจ 5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32 68 0 2.32 32.00 68.00 0 0.47 ระดับพอใจ 2 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

20 80 0 2.20 20.00 80.00 0 0.40 ระดับพอใจ 5 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24 70 6 2.18 24.00 70.00 0 0.52 ระดับพอใจ 6 
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จำกตำรำงที่ 5 พบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในเขตต าบลตระแสง มีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน  คือ 

 
ล าดับแรกข้อ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นคา่เฉลี่ย  

2.36 ( X  = 2.36)  
ล าดับที ่2 คือ  ข้อ 6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  คิดเปน็ค่าเฉลี่ย  

2.32 ( X  = 2.32)   
ล าดับที ่3 คือ  ข้อ 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นคา่เฉลี่ย 

2.28 ( X  = 2.28)   
ล าดับที ่4 คือ  ข้อ 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          

คิดเป็นคา่เฉลี่ย 2.22 ( X  = 2.22)   
ล าดับที่ 5 คือ  ข้อ 5  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และข้อ 7. ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.20  ( X  = 2.20)  
ล าดับที่ 6 คือ  ข้อ 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

2.18  ( X  = 2.18)   
ล าดับที่ 7 คือ  ข้อ 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 2.12   ( X  = 2.12)   
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ (แบบท่ี 3/3) 
ก ำหนดเกณฑ์ในกำรแปลผลของค่ำเฉลี่ยดังนี้ 
  ช่วงคะแนน  1.00 – 4.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับแก้ไข 
  ช่วงคะแนน  5.00 – 5.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใช้ 
  ช่วงคะแนน  6.00 – 6.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับปานกลาง 
  ช่วงคะแนน  7.00 – 7.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมคีวำมพึงพอใจระดับดี  
  ช่วงคะแนน  8.00 – 10.00 หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดีมาก 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ตำรำงท่ี 6) 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง   

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
อันดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.17 3 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.84 6 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.71 7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.93 5 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.67 8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.30 2 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.16 4 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.57 1 

ภำพรวม 9.04 ระดับดีมำก 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว (ตำรำงที่ 7) 
ช่วงคะแนน  1.00 – 4.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับแก้ไข 

  ช่วงคะแนน  5.00 – 5.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใช้ 
  ช่วงคะแนน  6.00 – 6.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับปานกลาง 
  ช่วงคะแนน  7.00 – 7.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดี  
  ช่วงคะแนน  8.00 – 10.00 หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดีมาก 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ   

(เต็ม 10 คะแนน) 
อันดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.38 2 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.08 7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.14 5 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 4 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.24 3 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7.55 1 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.13 6 

ภำพรวม 7.22 ระดับดี 
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ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม (ตำรำงท่ี 8) 
ช่วงคะแนน  1.00 – 4.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับแก้ไข 
ช่วงคะแนน  5.00 – 5.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใช้ 
ช่วงคะแนน  6.00 – 6.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน  7.00 – 7.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดี             
ช่วงคะแนน  8.00 – 10.00 หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดีมาก 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10  คะแนน) 

อันดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.15 3 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.12 5 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.62 7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.14 4 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 6 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.70 1 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.34 8 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.58 2 

ภำพรวม 9.09 ระดับดีมำก 
 
ยุทธศำสตร์ที่  4  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม (ตำรำงท่ี 9) 

ช่วงคะแนน  1.00 – 4.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับแก้ไข 
ช่วงคะแนน  5.00 – 5.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใช้ 
ช่วงคะแนน  6.00 – 6.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน  7.00 – 7.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดี             
ช่วงคะแนน  8.00 – 10.00 หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดีมาก 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10  คะแนน) 

อันดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.32 3 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.01 5 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.24 4 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.86 6 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.73 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.45 1 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.32 3 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.41 2 

ภำพรวม 9.17 ระดับดีมำก 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ตำรำงที่ 10) 
ช่วงคะแนน  1.00 – 4.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับแก้ไข 
ช่วงคะแนน  5.00 – 5.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใช้ 
ช่วงคะแนน  6.00 – 6.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน  7.00 – 7.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดี             
ช่วงคะแนน  8.00 – 10.00 หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดีมาก 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ   
(เต็ม 10  คะแนน) 

อันดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.86 1 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.05 7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.07 6 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.03 8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.08 5 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7.15 4 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 3 

ภำพรวม 7.30 ระดับดี 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  (ตำรำงที่ 11) 

ช่วงคะแนน  1.00 – 4.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับแก้ไข 
ช่วงคะแนน  5.00 – 5.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับพอใช้ 
ช่วงคะแนน  6.00 – 6.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน  7.00 – 7.99   หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดี             
ช่วงคะแนน  8.00 – 10.00 หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีควำมพึงพอใจระดับดีมาก 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10  คะแนน) 

อันดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.67 3 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.77 1 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.75 7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.62 8 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.92 6 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.62 4 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7.48 5 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.68 2 

ภำพรวม 7.31 ระดับดี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

สรุปคะแนนควำมพึงพอใจ   ของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ตระแสงประจ าปีงบประมาณ  2563  ดังนี้    
1.ยุทธศาสตร์ที่   1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม   9.04  คะแนน    
2.ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว              คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม   7.22  คะแนน    
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม                คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม  9.09  คะแนน    
4.ยุทธศาสตร์ที่   4  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม   9.17  คะแนน                   
5.ยุทธศาสตร์ที่   5  ด้านบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม   7.30  คะแนน 
      และสิ่งแวดล้อม    
6.ยุทธศาสตร์ที่   6  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม   7.31  คะแนน    
 
  ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 6  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 5  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 2  ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
นายสนั่น  บูรณเจริญศิริ จากการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2561  จ านวน  44  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการเพียง  11  
โครงการ ด าเนินการได้  33  โครงการ ถ้าคิดเป็นร้อยละ โครงการที่ด าเนินการเสร็จ  คิด
เป็นร้อยละ  75  โครงการ  ก็ถือว่าการด าเนินงานส าเร็จไปมากพอสมควร ก็ขอชื่นชมและ
ให้ก าลังใจทุกท่านที่ท างาน เพราะดูจากผลงานมีการด าเนินกิจกรรมโครงการ  ทั้ง 6  
ยุทธศาสตร์ตลอดทั้งปี   

นายทองใบ  ชินโคตร ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561  ที่ผ่านมานั้น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะมี
โครงการพัฒนาเยอะพอสมควร โดยเฉพาะถนนหนทาง  ก็ขอชื่นชมนะครับเป็นการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของถนนท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
และลดการเกิดอุบัติเหตุจากถนนที่ช ารุด ถือว่าแทบจะครอบคลุมทั้งต าบลแล้ว  และยัง
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้างประปา   
หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 10  

นางสุทธิวรรณ ประภาสัย ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม การพัฒนาด้านสาธารณสุขมีการน าโครงการมาตราเป็นข้อบัญญัติ
เพ่ือด าเนินการน้อยมาก  แต่จริงๆแล้วโครงการด้านสาธารณสุขจะไปด าเนินการในส่วนของ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลตระแสง  และก็ยังมีโครงการสาธารณสุขตาม
พระราชด าริที่อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน ซึ่ง รพ.สต. ตระแสง  ก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมด้วยช่วยกันด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนต าบล    
ตระแสง  ก็ยินดีที่ได้ร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนต าบลตระแสง  

นายน้อย  หมายถูก จากการรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ก็ขอเพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว  ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  ก็เห็นลูกบ้านของตนเองไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านจะ
ไปหางานท าที่กรุงเทพมหานครกันหมด  สาเหตุเนื่องจากไม่มีงานท า  จึงอยากให้มีโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้มากกว่านี้  หากคนในหมู่บ้านมีงานท าในต าบลเราเอง  ก็จะได้ไม่ทิ้ง
ผู้สูงอายุ  ให้อยู่ตามล าพัง     

นายไพบูลย์  บัวสาย ก็ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า เสนอแนะในการท างาน เพื่อเป็น
แนวทางในในการปรับปรุง  พัฒนาในปีต่อ ๆไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


