
 

ส่วนที่  6 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

.................................................... 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้น 
เป็นการประเมินในภาพรวมตลอดท้ังปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. วิธีการประเมิน 
1.1 การก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ  
 -  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยใช้
แบบที่ 3   ซึ่งเป็น แบบประเมินผลการด าเนินงาน ในภาพรวมและ ตามยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลา
ในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 -  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ทั้ง 9 หมู่บ้าน จ านวน 100 คน 
1.2  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
 - ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
1.3  ด าเนินการประเมิน 
 - ท าการประเมินโดยการสุ่มจากประชากรผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
1.4  เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินทั้งหมด  100 ชุด  
 - บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 100 ชุด  
1.5  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
 - วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ  
 - วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ โดยการหาค่าร้อยละ  
 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ใน การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน ภาพรวมและ      
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 100 ชุด  โดยได้ท าการสุ่มส ารวจความคิดเห็นจากประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลมุจลินท์  ทั้ง  9  หมู่บ้าน  สรุปได้ดังนี้  
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   
 ชาย      จ านวน  42  ราย 
 หญิง   จ านวน   58  ราย 
2. อายุ  
 ต่ ากว่า  20  ปี     จ านวน    1  ราย 
 2 0 – 30  ปี  จ านวน  10  ราย 
 31 – 40  ปี  จ านวน  1 8  ราย 
 41 – 50  ปี  จ านวน  2 8  ราย 
 51 – 60  ปี  จ านวน  24  ราย 
 60 ปีขึ้นไป  จ านวน  19  ราย 
3. การศึกษา  
 ประถมศึกษา   จ านวน  24  ราย 
 มัธยมศึกษา   จ านวน  3 2  ราย 
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า    จ านวน  34  ราย 
 ปริญญาตรี   จ านวน  10  ราย 
 สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน    0  ราย 
4.  อาชีพ 
 รับราชการ  จ านวน    3  ราย 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  13  ราย 
 ค้าขาย – ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  21  ราย 
 รับจ้าง   จ านวน  20  ราย 

นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน    2  ราย 
เกษตรกร  จ านวน   41  ราย 

 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ใน
ภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 41 48 11 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25 66 9 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 26 64 10 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 36 51 13 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 27 52 11 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 23 58 19 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 23 61 16 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 32 52 16 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 23 63 14 

ภาพรวม 28% 58% 14% 
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ส่วนที่  3  ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์      
ในแต่ละยุทธศาสตร์  
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.44 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.43 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.28 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.19 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.17 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.11 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.15 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.29 

ภาพรวม 7.26 

คิดเป็นร้อยละ  73% 

 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.61 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.55 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.55 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.46 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.35 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.32 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.38 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.43 

ภาพรวม 7.46 

คิดเป็นร้อยละ 75% 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตัว 720 800 +80 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.50 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.40 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.02 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.20 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.23 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.35 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.29 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.29 

ภาพรวม 7.41 

คิดเป็นร้อยละ 74% 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท. คน - +50 +50 

     

     

     

     

 
 
 
 
 

 
 
 
. 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.33 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.19 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.01 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.16 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.17 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.20 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.16 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.32 

ภาพรวม 7.32 

คิดเป็นร้อยละ 73% 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.51 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.26 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.16 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.16 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.14 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.23 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.22 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.23 

ภาพรวม 7.24 

คิดเป็นร้อยละ 72% 

 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.45 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.25 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.26 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.08 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.23 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.21 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.15 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.23 

ภาพรวม 7.23 

คิดเป็นร้อยละ 72% 

 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมและในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พบว่า 
3.1  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมสูงสุดอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา 
ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 28  และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 14     

3.2  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละยุทธศาสตร์  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    คิดเป็นร้อยละ  73 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 75 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

คิดเป็นร้อยละ 74 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 73 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 72 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  คิดเป็นร้อยละ 72 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 75  รองลงมาในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 74  และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
คิดเป็นร้อยละ 72      

  ระดับพอใจสูงสุด คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร้อยละ 75 
ระดับพอใจต่ าสุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  ร้อยละ 72   

 
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่ง
ช่วงของผลการประเมิน  ออกเป็น 3 ระดับ  คือ ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 86  เมื่อเทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2562 ความพึงพอใจใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 79  ถือว่าเพ่ิมข้ึน  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินจะเห็นว่าประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์มากข้ึน เหตุผลอาจเกิดจากมีการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน มีการก่อสร้างปรับปรุงถนน พัฒนาแหล่งน้ าตรงกับความต้องการของประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ และการด าเนินการด้านอื่นๆ เช่น การป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้มีการรณรงค์ป้องกันโรคแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมจัดท าหน้ากาก
ในการป้องกันโรค การเข้าถึงประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขององค์การบริหาร
มุจลินท์ รวมถึงการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค สุภาพ สะดวกรวดเร็ว มีการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

************************ 


