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โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ   
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
ของประชาของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)    

ของขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุคลองเกตุ      
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา    
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๓๓  

 



 ผลการประเมินความพึงพอใจขผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานองประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานฯ ฯ ปีปีงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.๒๕๖๒๕๖๓๓  

 
การประเมินความพึงพอใจ   

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ

ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินใน
ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ   

 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ 10 หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๐๐ คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร ทั้ง 10 หมู่บ้านๆละ 10 คน  

      
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๑๐๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๑๐๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมิน 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป       
1. เพศ ชาย....42......คน หญิง....58......คน 
2. อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี ...5....คน 20 - 30 ปี ...19....คน           31 - 40 ปี ...16....คน 
 41-50 ปี ...12...คน 51- 60 ปี ...25....คน           มากกว่า 60 ปี ...23...คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา ....60...คน มัธยมศึกษา/เทียบเท่า ..12..คน   อนุปริญญา/เทียบเท่า ..2...คน 
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 ปริญญาตรี ..21....คน สูงกว่าปริญญาตรี ....5...คน อ่ืนๆ .......คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ ..7...คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ..5..คน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ..20...คน 
 รับจ้าง ..32...คน นักเรียน นักศึกษา ..5...คน เกษตรกร ..27..คน 
 อ่ืน ๆ(ระบุ) ...คน 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   58 42  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   39 61  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   59 41  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   72 28  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  48 52  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   54 46  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   39 61  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   77 23  

ภาพรวม 56.88% 43.12%  

 

6. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และบริการ (เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริหารจัดการภายในองค์กร ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรับฟัง
ความเห็นของประชาชน, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี)   

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   9.01 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   8.26 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9.64 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   8.88 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  9.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   8.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   9.93 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9.09 

ภาพรวม 9.10 
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7. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต (เช่น การป้องกันโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์
ต่างๆให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  การป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันภัยต่างๆ)   

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   9.12 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   9.36 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9.11 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   8.29 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.54 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9.33 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   8.95 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9.87 

ภาพรวม 9.07 

 

8. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  (เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน)   

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   9.02 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   9.70 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   8.32 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   8.12 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.44 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9.89 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   9.05 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   8.88 

ภาพรวม 8.92 
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9. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  (เช่น การจัดท าแผนชุมชน การประชาคมหมู่บ้าน และการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)   

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   9.11 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   9.85 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9.12 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   9.04 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.59 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   8.23 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   8.74 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9.11 

ภาพรวม 8.97 

 

10. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  (เช่น การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ)   

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   8.45 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   9.23 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9.97 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   9.05 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  9.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   8.45 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   8.35 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9.66 

ภาพรวม 9.09 

 

 



 ผลการประเมินความพึงพอใจขผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานองประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานฯ ฯ ปีปีงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.๒๕๖๒๕๖๓๓  

11. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  (เช่น จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ให้เพียงพอ  ด าเนินศูนย์เทคโนโลยีชุมชน จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)   

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   9.32 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   9.41 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9.02 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   9.55 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  9.65 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9.40 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   9.19 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9.54 

ภาพรวม 9.38 

 

12. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 
1. อยากให้ อบต.จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพบ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อให้คนมีงานท ามากขึ้น 
2. อยากให้ช่วยเชิญวิทยากร หรือพาประชาชนไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สถานการณ์โควิด-19 ท าให้เดือดร้อนมาก อยากให้มีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
4. ช่วยคุมก าเนิดหมาแมวจรจัดให้มากข้ึน เพราะแพร่พันธุ์รวดเร็วมาก เป็นอันตรายต่อประชาชน 

 
 
 
 


