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การประเมินความพึงพอใจ 
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทางด าน
ตัวเลขแล วยังต องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต'อการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส'งเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร3และประเด็นการพัฒนา และการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต'อการให บริการ (งานบริการประชาชน)  ของป4งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  ท้ังนี้  การประเมินจะช'วยทําให ทราบถึงผลสะท อนกลับของการดําเนินงาน  ความเป:นจริงท่ีเกิดข้ึน  
ข อเสนอแนะและคําแนะนําของประชาชนต'อองค3การบริหารส'วนตําบล  ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให 
ดีข้ึน อีกท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป:นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค3กร
ปกครองส'วนท องถ่ิน          
 
วัตถุประสงค� 

๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต'อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์ในการพัฒนาและส'งเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีในภาพรวม
ป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต'อการให บริการขององค3การบริหารส'วนตําบล 
ป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

๓.  เพ่ือให ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให ได ข อมูลข อเสนอแนะ  คําแนะนํา  
ข อคิดเห็น ท่ีได จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก ไขคุณภาพการให บริการให ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจําเป:นอย'างยิ่งท่ีองค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์  จะต องมีการ
ปะเมินผลความพึงพอใจ  ท้ังนี้เพ่ือให การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค3ดังกล'าว  องค3การ
บริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์  จึงมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงาน
 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี 3/2 เป�นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองโพธิใ์นภาพรวม โดยกําหนดให&มีการเก็บข&อมูลป*ละ  

ส�วนท่ี  1  ข'อมูลท่ัวไป 
1.เพศ  �ชาย
2.อายุ  �ตํ่ากว�า  
  �  41 
3.การศึกษา �ประถมศึกษา       

�อนุปริญญาหรือเทียบเท�า
�  อ่ืน ๆ

4.อาชีพหลัก �รับราชการ          
�รับจ&าง              
�อ่ืน ๆ 

ส�วนท่ี  2  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค+การบริหารส�วนตําบล
 

ประเด็น
1. มีการเป9ดโอกาสให&ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ
2. มีการประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนรับรู&ข&อมูลของโครงการ
กิจกรรม 
3. มีการเป9ดโอกาสให&ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
สาธารณะ 
5. มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ
6. การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก&ไขปAญหา
ประชาชนในท&องถ่ิน 
8. การแก&ไขปAญหาและการตอบส

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงาน 

เป�นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ในภาพรวม โดยกําหนดให&มีการเก็บข&อมูลป*ละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดป*งบประมาณ

ชาย  �  หญิง 
ตํ่ากว�า  20  ป* �  20 - 30  ป*  �31 

41 - 50  ป*         �51 - 60  ป*         �มากกว�า  
ประถมศึกษา        �มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า     
อนุปริญญาหรือเทียบเท�า �ปริญญาตรี       �

อ่ืน ๆ 
รับราชการ           �เอกชน/รัฐวิสาหกิจ �ค&าขาย ธุรกิจส�วนตัว
รับจ&าง               �นักเรียนนักศึกษา  �เกษตรกร
อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................

ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค+การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ประเด็น พอใจมาก 
มีการเป9ดโอกาสให&ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม  
มีการประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนรับรู&ข&อมูลของโครงการ/  

มีการเป9ดโอกาสให&ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  

มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต�อ  

มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

กิจกรรมนําไปสู�การแก&ไขปAญหาของ  

อบสนองความต&องการของประชาชน  

2 

เป�นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดป*งบประมาณ 

31 - 40  ป* 
มากกว�า  60  ป* 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า      
�สูงกว�าปริญญาตรี             

ค&าขาย ธุรกิจส�วนตัว 
เกษตรกร 

)............................................................................................ 
เมืองโพธิ์ ในภาพรวม 

พอใจ ไม�พอใจ 
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9. ประโยชน�ท่ีประชาชนได&รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
 

หมายเหตุ เกณฑ�ในการพิจารณา ผู�ตอบแบบประเมินในแต�ละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเท�าใด 

 

 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต'อผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค3การ

บริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์ในการพัฒนาและส'งเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ป4งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

ตามท่ีองค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์  ได ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
โดยแบ'งช'วงของผลการประเมินออกเป:น  ๓ ระดับ  คือ  ไม'พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซ่ึงผลการประเมินออกมา
อยู'ในระดับ 

 พอใจมาก       คิดเป:นร อยละ  12.56 
 พอใจ คิดเป:นร อยละ  66.44 
 ไม'พอใจ คิดเป:นร อยละ  21.00 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต'อการให บริการขององค3การบริหารส'วนตําบล
เมืองโพธิ์ (ในภาพรวมงานบริการประชาชน) ป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 ตามท่ีองค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์  ได ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยการให 
กรอกแบบสอบถาม  ในการให บริการจากประชาชนตําบลเมืองโพธิ์  เพ่ือนําทําการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึง
ผลการประเมินโดยภาพรวม  จากการสุ'มกลุ'มเปIาหมาย จํานวนท้ังหมด 9 หมู'บ าน หมู'บ านละ 10  ชุด  รวม
ท้ังหมด  90 ชุด  โดยมีข อมูลท่ัวไป 

- เพศชาย    จํานวน  53 คน 
- เพศหญิง    จํานวน  37 คน 
- อายุตํ่ากว'า 20 ป4   จํานวน   2 คน 
- อายุ 20-30 ป4   จํานวน   7 คน 
- อายุ 31-40 ป4   จํานวน  10 คน 
- อายุ 41-50 ป4   จํานวน  16 คน 
- อายุ 51-60 ป4   จํานวน  20 คน 
- อายุมากกว'า 60 ป4   จํานวน  35 คน 
- การศึกษาประถมศึกษา  จํานวน  61 คน 
- การศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท'า จํานวน  25 คน 
- การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท'า จํานวน   - คน 
- การศึกษาปริญญาตรี   จํานวน   2 คน 
- การศึกษาสูงกว'าปริญญาตรี  จํานวน   - คน 
- การศึกษาระดับอ่ืนๆ   จํานวน   2 คน 
- อาชีพรับราชการ   จํานวน   3 คน 
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- อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน   2 คน 
- อาชีพค าขาย ธุรกิจส'วนตัว  จํานวน   3 คน 
- อาชีพรับจ าง    จํานวน   18 คน 
- อาชีพนักเรียนนักศึกษา  จํานวน    2 คน 
- อาชีพเกษตรกร   จํานวน    44 คน 
- อาชีพด านอ่ืนๆ   จํานวน    18 คน 

 
3. ผลการจาการวิเคราะห3 จะเห็นได ว'าจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต'อการ

ให บริการขององค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์ (ในภาพรวมงานบริการประชาชน) ป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ยังไม'เป:นท่ีน'าพอใจเท'าท่ีควร  เพราะผลการประเมินความพึงพอใจยังมีประชาชนท่ีไม'พอใจถึงร อยละ 21 ซ่ึง
ถือว'ายังเป:นอัตราส'วนร อยละท่ีค'อนข างสูงอยู'  สืบเนื่องมาจากองค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์มีงบประมาณ
ค'อนข างจํากัด ยังผลให การแก ปQญหาความเดือดร อนของประชาชนในด านต'างๆ  ไม'ว'าจะเป:นด านโครงสร าง
พ้ืนฐาน เช'น ถนน รางระบายน้ํา ท'อระบายน้ํา  รวมถึงการบริการด านอ่ืนๆ  ได รับการแก ไขยังไม'ครบถ วน
สมบูรณ3 

ทางองค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์  สามารถนําข อมูลจากแบบการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีผลต'อการให บริการขององค3การบริหารส'วนตําบลเมืองโพธิ์ (ในภาพรวมงานบริการประชาชน) มา
เป:นแนวทางในการปรับปรุงการแก ไขปQญหาความเดือนร อนท่ีประชาชนให มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ3มาก
ยิ่งข้ึน  ในป4งบประมาณถัดๆไป  

 
 

 


