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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และ
ทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งการติดตามและประเมินผลนั้น  
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 
 

การประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 
(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation)  ซึ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
ทุกไตรมาส โดยมีงานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ท าหน้าที่รวบรวม
และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือพิจารณาและ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนองเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน  
 

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประกอบด้วย 

- สมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
- ผู้แทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
- หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีการคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก จ านวน 2 คน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  โดยให้ผู้ที่ได้รับ 
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเลือกกรรมการหนึ่งคนประธานคณะกรรมการและ
กรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 

2.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าแผนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองดังนี้ 

การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงงบประมาณที่รับรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในกรณีที่มีการพบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยวีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ติดตามการใช้งบประมาณ
และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชองของแต่ละหน่วยงาน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาสดังนี้ 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

และสรุปเป็นผลการด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
การประเมินผล (Evaluation)  เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรเมินผลในภาพรวม
ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง ตามแบบท่ี 3/1 แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3  

การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ และน าผลสรุปเสนอคระกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบ
ความส าเร็จไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
โครงการพัฒนาใหม่ให้สอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนทรงคนอง เป็นข้อมูลในการ
จัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
ครั้งต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  
 ทั้งนี้ ได้สรุปนโยบายการพัฒนา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัมนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 
2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือให้เห็นภาพรวมทิศทางการพัฒนาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ก าหนดไว้  
 

3.1.นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 ๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน  สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๑.๒ รักษาสภาพแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  คุ้มค่า 
 ๑.๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม  สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 ๑.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  สนองตอบความต้องการของประชนชนในการให้บริการสาธารณะ 
 ๑.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แก้ปัญหาการว่างงานในแรงงานภาคเกษตรกรรม  
พัฒนาอาชีพหลัก  ส่งเสริมอาชีพรอง  ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร 
 ๑.๖ ลดความเสี่ยงภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีสร้างความสงบสุขป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม 
 ๑.๗ พัฒนาระบบการบริหารและการบริการให้ความสามารถอ านวยความสะดวกและบริการ
ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 ๑.๘ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า  ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคระบาดที่เกิดขึ้น  ส่งเสริมการกีฬาภาคประชาชน 
 ๑.๙ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการ
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
  

3.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
“ ทรงคนองต าบลน่าอยู่  คู่คุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” 
 

3.3 ปรัชญา  
“ ชุมชนร่มเย็นด้วยคุณธรรม ” 
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3.4 พันธกิจ  
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒. พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก และทางระบายน้ า 
 ๓. พัฒนาด้านการขนส่ง วิศวกรรมจราจร และผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 ๕. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

๖.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 ๗. ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘. ส่งเสริมด้านการกีฬา 
 ๙. พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๑๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การป้องกันโรค ควบคุมการ 
 ติดต่อและส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
 ๑๒. พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ และ
 ผู้ด้อยโอกาส 

๑๓. พัฒนาระบบให้บริการและการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๑๔. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 
 ๑๕. สนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๗. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง   
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยก าหนด
ทิศทาการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ยุการพัฒนา ๖ ด้านดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  งานกอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน เขื่อน 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒  งานพัฒนาระบบจราจรและการประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประปา ไฟฟ้า ท่อระบาย 

น้ าประตูน้ า 
แนวทางการพัฒนาที่  ๔  งานผังเมืองและที่ดิน 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  งานกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓ งานป้องกัน/แก้ไขและต่อต้านยาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๔  งานสวัสดิการและสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๕  งานป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๖  งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เยาวชนและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๗  งานเสริมสร้างความสมานฉันท์  งานรัฐพิธี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  งานสร้างศักยภาพทางการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
    เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  งานส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  งานบริการด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  งานป้องกันและควบคุมโรค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  งานดูแล  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  งานรักษาความสะอาด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารสถานที่ 
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ล าดับ 
โครงการ 

งบประมาณ 

 ต้ังไว้   ด าเนินการ  

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

1 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เริ่มจากริมคลองราษฎร์บ ารุงต่อจากแนว
ท่อเดิมถึงบ้านนายแมน โหลยคา้ ม.๕  

        45,000.00        45,000.00  

2 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา เริม่จากบ้านนายเล็ก แก้วแจ้งไปสิ้นสุดเขต
ต าบลทรงคนอง ม.๖  

      118,000.00      118,000.00  

3 จัดซื้อกระจกโค้งจราจร (พร้อมติดตั้งพร้อมเสาและแค้มป์รดัครบชุด)ติดตั้งใน
จุดเสีย่งเกิดอุบัตเิหต ุม.๑,๒,๕,๖  

      100,000.00        98,800.00  

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทรงคนอง-มหาสวสัดิ ์(เลียบคลองคุต)เริ่ม
จากถนนคสล.เดมิไปสิ้นสดุที่ระยะทาง 130 เมตร ม.1 

      396,000.00      355,000.00  

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเลยีบคลองคราม เริ่มจากถนนคสล.เดิมไป
สิ้นสุดที่ปลายเขื่อนป้องกันดินพังทลาย ม.2 

      525,000.00      520,000.00  

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนเลียบคลองคราม  เริ่มจาก
แนวคอนกรีตเดมิไปสิ้นสดุแนวเขื่อนคสล. ม.๖ 

      991,440.00      991,440.00  

7 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในต าบลทรงคนอง       300,000.00      298,000.00  
8 โครงการยกระดับลานคอนกรีตบรเิวณศาลเจ้าริมแม่น้ าท่าจีน พร้อมปรับปรุง

ซ่อมแซมศาลาที่อ่านหนังสือพิมพบ์ริเวณท่าน้ า ม.4 
      230,000.00      230,000.00  

9 โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางในหมู่บ้านกวิน
ทิพย์ ม.1 

      150,000.00      131,718.07  

10 โครงการเสรมิไหล่ทางซอยทรงคนอง ๔/๑ เริ่มจากปากซอยไปสิ้นสดุบ้าน
นางกิมหงษ์ เอี่ยมมี ม.๒ 

        30,000.00        30,000.00  

 รวม    2,885,440.00   2,817,958.07  
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ล าดับ 
โครงการ 

งบประมาณ 

 ต้ังไว้   ด าเนินการ  
  ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม     
1  โครงการจดุร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลวันหยดุปีใหม่และสงกรานต์ (วันปีใหม่) 
        10,200.00        10,189.50  

2 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ           1,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ  
3  โครงการจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ         197,000.00      194,667.55  
4  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์            6,000.00          6,000.00  
5  โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ                       -     ไม่ใช้งบประมาณ  
6  โครงการจดัอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน          80,000.00        78,125.70  
7  โครงการส่งเสรมิกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน          10,000.00          9,054.75  
8  โครงการส่งเสรมิอาชีพประชาชนภายในต าบลทรงคนอง          20,000.00          5,454.75  
9  โครงการอบรมส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย        100,000.00        25,214.84  

10 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย         30,000.00        21,565.35  

11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

        20,000.00          6,236.60  

12 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย         10,000.00          9,523.00  
13 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)       500,000.00      493,100.00  

14 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมตดิตั้ง จ านวน ๔ ชุด       248,164.00      245,000.00  
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรีต.ทรงคนอง         20,000.00          9,419.84  

 รวม    1,252,364.00   1,113,551.88  
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

 ต้ังไว้   ด าเนินการ  
  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     
1  โครงการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ขา่วสารศูนย์ฯด้านการศึกษา            5,000.00          4,092.75  
2  โครงการส่งเสรมิและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของศูนย์ฯ          20,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ  
3 

 อุดหนุนโรงเรยีนวัดทรงคนอง ( ค่าจ้างครูสอนระดับประถมศึกษา ) ๓ อัตรา 
      545,000.00      545,000.00  

4  จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            5,000.00          4,995.00  

5  โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลีย้งดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4
ด้าน   

        10,000.00             513.60  

6  โครงการท าบุญกลางบ้าน (ลอยเรือส าเภา)            5,000.00          3,518.40  
7  โครงการสบืสานประเพณีวันสงกรานต์          50,000.00        32,509.00  
8 โครงการส่งเสริมทันตกรรม           3,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ  
9 โครงการสายสัมพันธ์รักแมลู่กผูกพัน           3,500.00   ไม่ใช้งบประมาณ  

10 โครงการแหเ่ทียนจ าน าพรรษา           5,000.00          4,669.75  
11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการเรียนการสอน)       107,100.00      107,100.00  
12 โครงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน           3,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ  

  รวม       761,600.00      702,398.50  

  ด้านสาธารณสุข     
1  โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันและติดเชื้อเอชไอวี            5,000.00          3,638.00  
2  จัดซื้อสารเคมีก าจัดสาหร่ายในน้ า น้ ายาฉีดพ่นยุง สารเคมีก าจดัลูกน้ าฯ        250,000.00      136,422.50  
3  สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทรงคนอง          60,000.00        60,000.00  
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า         15,000.00          6,473.60  

  รวม       330,000.00      206,534.10  

  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
1  จ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล      1,700,000.00   1,446,395.00  
2  จัดซื้อถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะพร้อมสกรีน           50,000.00        37,500.00  
3  โครงการส่งเสรมิเกี่ยวกับการลดมลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน          10,000.00          4,813.60  
4 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค         68,000.00        18,000.00  
5 โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย         25,000.00          4,513.60  
6 จัดท าป้ายประชาสัมพันธร์ณรงค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม         50,000.00        48,000.00  

 รวม    1,903,000.00   1,559,222.20  
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ล าดับ 
โครงการ 

งบประมาณ 

 ต้ังไว้   ด าเนินการ  
  ด้านการบริหารจัดการที่ดี     
1  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
        30,000.00          6,226.40  

2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส าหรบัศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง          19,000.00        19,000.00  
3  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าใต้ดิน(ซับเมอรส์)ขนาด ๗.๕ แรงม้า จ านวน ๒ เครื่อง        190,000.00      190,000.00  
4  จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ านวน ๑ เครื่อง            5,000.00          3,900.00  
5  จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๑ เครื่อง          59,000.00        57,000.00  
6  โครงการจดัซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน          44,000.00        44,000.00  
7  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน            5,000.00          3,950.70  
8 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน         10,000.00          9,254.84  
9 โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่           5,000.00             513.60  

10 จัดซื้อรถน้ าดบัเพลิงอเนกประสงค ์จ านวน ๑ คัน    2,900,000.00   2,886,500.00  
 รวม    3,267,000.00   3,220,345.54  
 รวมทั้งสิ้น 10,399,404.00  9,620,010.29  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีจ านวน 62 โครงการ และมีการส่งแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ตัง้ไว้ ด ำเนินกำร

ด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
1 โครงการซ่อมแซมคอสะพานขา้มคลองสุคต และซ่อมผิวจราจรทีช่ ารุดเสียหาย ถนนราษฎร์

พฒันา 2/ 1 ม.1
239,000.00      239,000.00     

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยทรงคนอง 7 ม.3
 430,000.00      424,000.00     
รวม 669,000.00    663,000.00   

ด้ำนสำธำรณสุข

1 โครงการกอ่สร้างโรงกรองน้ าด่ืมชมุชนพร้อมติดด้ังระบบกรองน้ าด่ืม หมู่ 6 500,000.00      499,500.00     
รวม 500,000.00    499,500.00   

รวมทัง้สิน้ 1,169,000.00 1,162,500.00 

งบประมำณ
โครงกำรล ำดบั

โครงกำร/กิจกรรมทีก่ ำลังด ำเนินกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐
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ด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
1 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต บริเวณรอบตัวอาคารท่ีท าการอบต.ทรงคนองที่กอ่สร้างใหม่ 424,000.00       
2 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมเขื่อนคสล. ซอยราษฎร์พฒันาตอน 2/1 หมู่ 1 825,000.00       

รวม 1,249,000.00  
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

1 โครงการชว่ยเหลือผู้ประสบภยักรณีฉกุเฉนิ -                  
2 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านภยัยาเสพติด 50,000.00         
3 โครงการตรวจสภาพถงัดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง 5,300.00          
4 โครงการถนนสีขาว -                  

รวม 55,300.00       
ด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม

1 โครงการบริหารงานการศึกษา เพือ่รับรองการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของศูนยฯ์ 2,000.00          
2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 5,000.00          
3 โครงการพฒันาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ -                  
4 โครงการสานสัมพนัธ์หนูรักพอ่ 3,500.00          
5 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง -                  

รวม 10,500.00       
ด้ำนกำรพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมถนนและเกาะกลางถนนต.ทรงคนอง -                  
2 โครงการอบรมดูแล รักษาและปอ้งกนัน้ าเน่าเสียและบ าบดัน้ าเสียในแหล่งน้ า 10,000.00         
3 โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพชืในแม่น้ า ล าคลองสาธารณะ -                  
4 โครงการจ้างท าภาชนะรองรับของเสียอนัตรายจากชมุชน จ านวน ๑๔  ชดุ

 140,000.00       

รวม 150,000.00     
ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทีด่ี

1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านขอ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชน -                  
2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถิ่น
230,000.00       

3 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 10,000.00         
4 การเลือกต้ังสมาชกิสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล 350,000.00       

รวม 590,000.00     
รวมทัง้สิน้ 2,054,800.00  

โครงกำร/กิจกรรมทีย่งัไม่ไดด้ ำเนินกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐

ล ำดบั โครงกำร งบประมำณทีต่ัง้ไว้
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิการจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 
 งบประมาณ  

 ต้ังไว้   ด าเนินการ  
  ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม     
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  6,240,600.00   5,950,900.00  
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,026,400.00      977,600.00  

  รวม  7,267,000.00   6,928,500.00  

  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา( ค่าจ้างเหมา

ประกอบอาหารกลางวัน ) 
    308,700.00      308,700.00  

2 ค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้แก่เด็กนักเรยีนศูนย์ฯและโรงเรียนวดัทรงคนอง     551,200.00      445,807.22  
3 อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง ( ค่าอาหารกลางวัน )     808,000.00      808,000.00  
 รวม  1,667,900.00   1,562,507.22  

 รวมทั้งสิ้น  8,934,900.00   8,491,007.22  
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แบบที่ ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น   

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ ์
    พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง มีการด าเนินการตามประเด็นครบทั้งหมด 19 ข้อ 
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 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – 
กันยายน พ.ศ. 2560 หรือไตรมาสที่ 1 – 4  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
2. รายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 

()  ไตรมาสที่  ๑ (ตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๕๙)   ()  ไตรมาสที่  ๒ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๖๐) 
()  ไตรมาสที่  ๓ (เมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๐) ()  ไตรมาสที่  ๔ (กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๖๐) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
3. จ านวนโครงการที่ด าเนินการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ (๒๕๖๐) ปีที่ ๒ (๒๕๖๑) ปีที่ ๓ (๒๕๖๒) รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

36 16,359,220.00 16 10,335,000.00 12 11,554,400.00 64 38,248,620.00 

๒. ด้านเศรษฐกิจและ 
สังคม 

29 2,781,000.00 22 846,000.00 22 846,000.00 73 4,473,000.00 

๓. ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

22 2,552,380.00 20 1,992,380.00 20 1,992,380.00 62 6,537,140.00 

๔. ด้านสาธารณสุข 9 1,645,000.00 4 430,000.00 4 430,000.00 17 2,505,000.00 

๕. ด้านทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 2,523,000.00 4 2,198,000.00 4 2,198,000.00 18 6,919,000.00 

๖. ด้านการบริหาร 
จัดการที่ดี 

17 4,698,800.00 4 330,000.00 4 330,000.00 25 5,358,800.00 

รวม 123 30,559,400.00 70 16,131,380.00 66 17,350,780.00 259 64,041,560.00 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
ตารางที่ 4.1 แผนการด าเนินงานทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ (บาท) คิดเป็น 

๑. ๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 29.26 16,359,220.00 53.53 
๒. ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 29 23.58 2,781,000.00 9.10 
๓. ๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 17.89 2,552,380.00 8.35 
๔. ๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 9 7.32 1,645,000.00 5.38 
๕. ๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม 10 8.13 2,523,000.00 8.26 
๖. ๖. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 17 13.82 4,698,800.00 15.38 

รวม 123 100.00 30,559,400.00 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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ตารางที่ 4.2 การอนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ (บาท) คิดเป็น 

๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 16.67 4,803,440.00 21.29 

๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 21 25.00 8,574,664.00 38.01 

๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 23.81 2,440,000.00 10.82 

๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 5 5.95 830,000.00 3.68 

๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 11.90 2,053,000.00 9.10 

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 14 16.67 3,857,000.00 17.10 

รวม 84 100.00 22,558,104.00 100.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
 

 

“โครงการที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)” 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายทรงคนอง-มหาสวัสดิ์ (เลียบคลองคุต)เริ่มจากถนนคสล.เดมิไปสิ้นสดุที่ระยะทาง 130 เมตร ม.1 งบประมาณ 396,000 บาท 
   2. โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก ทรงคนอง 7-2 หมู่ 2 งบประมาณ 850,000 บาท 

3. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางเลียบคลองคราม หมู่ 6 1,300,000 บาท 
4. โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายทรงคนอง 3 หมู่ 1 งบประมาณ 1,542,000 บาท 
5. โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตี บริเวณรอบตัวอาคารที่ท าการอบต.ทรงคนองที่ก่อสร้างใหม่ งบประมาณ 424,000 บาท 

ด้านสาธารณสุข  6. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก งบประมาณ 5,000 บาท 
7. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค HIV งบประมาณ 5,000 บาท 

   8. โครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกันโรควณัโรค งบประมาณ 5,000 บาท 
    9. โครงการก่อสรา้งโรงกรองน้ าดืม่ชุมชนพร้อมติดดั้งระบบกรองน้ าดื่ม หมู่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี  10. โครงการจดัซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 44,000 บาท 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 11. โครงการจา้งท าภาชนะรองรบัของเสียอันตรายจากชุมชน จ านวน ๑๔  ชุด งบประมาณ 140,000 บาท  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 
จ านวนโครงการที่
ก าลังด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 27.78 2 5.55 24 66.67 36 100.00 
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 17 58.62 - - 12 41.38 29 100.00 
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 68.18 - - 7 31.82 22 100.00 
๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 4 44.45 1 11.10 4 44.45 9 100.00 
๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 6 60.00 - - 4 40.00 10 100.00 

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 10 58.82 - - 7 41.18 17 100.00 
รวม 62 50.40 3 2.44 58 47.16 123 100.00 
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
ก าลังด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 71.42 2 14.29 2 14.29 14 100.00 
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 17 80.95 - - 4 19.05 21 100.00 
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 75.00 - - 5 35.00 20 100.00 
๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 4 80.00 1 20.00 - - 5 100.00 
๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 6 60.00 - - 4 40.00 10 100.00 

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 10 71.43 -  - 4 28.57 14 100.00 
รวม 62 73.81 3 3.57 19 22.62 84 100.00 

 

“โครงการที่เพ่ิมเติมในขอ้บัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1. โครงการซ่อมแซมคอสะพานขา้มคลองสุคต และซ่อมผิวจราจรทีช่ ารุดเสยีหาย ถนนราษฎร์พัฒนา 2/ 1 ม.1 งบประมาณ 239,000 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรงคนอง 7 หมู่ 3 งบประมาณ 430,000 บาท     
 3. โครงการก่อสร้างลานคอนกรตี บริเวณรอบตัวอาคารที่ท าการอบต.ทรงคนองที่ก่อสร้างใหม่ งบประมาณ 424,000 บาท 
 4. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมเขื่อนคสล. ซอยราษฎร์พัฒนาตอน 2/1 หมู่ 1 งบประมาณ 825,000 บาท 

ด้านสาธารณสุข   5. โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ าดืม่ชุมชนพร้อมติดดั้งระบบกรองน้ าดื่ม หมู่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ  6. โครงการจ้างท าภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน จ านวน ๑๔  ชุด งบประมาณ 140,000 บาท  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี  7. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต ์จ านวน 1 คัน งบประมาณ 44,000 บาท 
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนเงินที่ต้ังไว้ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงินที่เบิกจ่าย ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,803,440.00 3,480,958.07 18.06 - - 3,480,958.07 18.06 

๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 8,574,664.00 8,042,051.88 41.73 - - 8,042,051.88 41.73 

๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2,440,000.00 2,264,905.72 11.75 - - 2,264,905.72 11.75 

๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 830,000.00 706,034.10 3.66 - - 706,034.10 3.66 

๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,053,000.00 1,559,222.20 8.09 - - 1,559,222.20 8.09 

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 3,857,000.00 3,220,345.54 16.71 - - 3,220,345.54 16.71 

รวม 22,558,104.00 19,273,517.51 100.00 - - 19,273,517.51 100.00 
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ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ. 2560 - 2562) 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562) 

จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุ
ในข้อบญัญัติ 

๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 14 
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 29 21 
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 20 
๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 9 5 
๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 10 
๖. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 17 14 

รวม 123 84 
 
 
สรุป  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี   123 โครงการ 
 โครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ    84 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ    84 x 100     = 68.29 

    123 
 

อัตราร้อยละของโครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ   68.29 
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จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี จ านวนโครงการที่บรรจุในขัอบัญญัติ 
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ผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุ
ในข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติใน
ข้อบัญญัติ 

๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 12 
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 21 17 
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 15 
๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 5 5 
๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 6 
๖. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 14 10 

รวม 84 65 
 
 
สรุป  โครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ   84 โครงการ 
 โครงการที่ได้ปฏิบัติในข้อบัญญัติ   65 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     65 x 100     = 77.38 

    84 
 

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติในข้อบัญญัติ 77.38 
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จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในข้อบัญญัติ 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. โครงการที่ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2560  
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย เหลือ 

1. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ  - - 6,240,600.00 5,950,900.00 289,700.00 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 1,026,400.00 977,600.00 48,800.00 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  - - 308,700.00 308,700.00 0.00 

4. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน   - - 551,200.00 445,807.22 105,392.78 

5. ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์ฯและโรงเรียนวัดทรงคนอง  - - 808,000.00 808,000.00 0.00 

รวม  - - 8,934,900.00 8,491,007.22 443,892.78 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 จากการติดตามแลประเมินผลพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจ านวนที่จ ากัด 
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามประเด็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) มีจ านวนมาก ซึ่ง
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบ
ทุกโครงการตามแผนที่ก าหนดได้ ซึ่งท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อย 

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562) มีหลากหลายประเด็น ท าให้โครงการมีจ านวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในหารพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนองไม่สอดคล้องกับจ านวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพของ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลารายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562) 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 12 
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 29 17 
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 15 
๔. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 9 5 
๕. ด้านการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 6 
๖. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 17 10 

รวม 123 65 
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จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างจาก ประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จ านวน 377 ชุด และใช้แบบสอบถามของกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีตอบแบบสอบถามส่งคืนกลับมาจ านวน 211 ชุด คิดเป็นร้อยละ 55.97 จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนองในภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์  
จ านวนการส่งแบบสอบถาม  
- หมู่ 1 จ านวน 147 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 38.99  โดยมาจากการส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 79 ชุด  

คิดเป็นร้อยละ 20.95 
- หมู่ 2 จ านวน 50 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 13.26  โดยมาจากการส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 32 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 8.49 
- หมู่ 3 จ านวน 50 ชุด  คิดเปน็ร้อยละ 13.26  โดยมาจากการส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 21 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 5.57 
- หมู่ 4 จ านวน 30 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 7.97  โดยมาจากการส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 23 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 6.10 
- หมู่ 5 จ านวน 50 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 13.26  โดยมาจากการส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 20 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 5.31 
- หมู่ 6 จ านวน 50 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 13.26  โดยมาจากการส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 36 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 9.55 
 

ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  

- ชาย (ร้อยละ 54.03)    - หญิง (ร้อยละ 45.97) 
อายุ  

- ต่ ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 1.42)    - 20 – 30 ปี (ร้อยละ 20.86)  
 - 31 – 40 ปี (ร้อยละ 12.32)   - 41- 50 ปี (ร้อยละ 26.54)  
 - 51- 60 ปี (ร้อยละ 24.64)   - มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 14.22) 
การศึกษา   

- ประถมศึกษา (ร้อยละ 36.97)   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 34.12) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 6.64)  - ปริญญาตรี (ร้อยละ 17.54)  

 - สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 2.36)  - อ่ืนๆ (ร้อยละ 2.37) 
อาชีพ  

- รับราชการ (ร้อยละ 9.48)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 14.69) 
 - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 18.01)  - รับจ้าง  (ร้อยละ 21.80)   

- นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 5.69)  - เกษตรกร (ร้อยละ 24.17)   
- อ่ืนๆ (ร้อยละ 6.16)   
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4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 49.76 48.34 1.90 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 45.98 51.18 2.84 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 41.23 56.40 2.37 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 32.70 62.56 4.74 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35.07 58.77 6.16 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 37.91 57.82 4.27 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 35.07 61.61 3.32 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 38.87 58.29 2.84 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39.81 57.35 2.84 

ภาพรวม 39.60 56.92 3.48 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากตารางในข้อที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองใน
ภาพรวมการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนอง มีสัดส่วนของประชาชนที่มีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 39.60 สัดส่วนของประชาชน
ที่มคีวามพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 56.92 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.48 
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ผลการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.85 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.57 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.48 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.85 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.45 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.52 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.64 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.63 

รวมคะแนน 7.55 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวม 7.55 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.89 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.72 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.71 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.77 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.78 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.81 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.66 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 

รวมคะแนน 7.75 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวม 7.75 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.63 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.64 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.76 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.63 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.48 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.80 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.84 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.80 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.66 

รวมคะแนน 7.69 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวม 7.69 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.27 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.95 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.56 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.49 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.70 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.47 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.67 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.92 

รวมคะแนน 7.74 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวม 7.74 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.91 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.63 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.72 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.43 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.44 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.72 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.28 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.84 

รวมคะแนน 7.65 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 7.65 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการที่ดี 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.96 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.89 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.04 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.05 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.02 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.81 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.89 

รวมคะแนน 8.20 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการที่ดี คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 
8.20 คะแนน อยู่ในระดับดี 
 
 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
6. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

1. ระบจุ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ 
2. ระบสุถำนที่กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
3. ระบงุบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ  
4. ควรมีตำรำงเรียงล ำดับโครงกำรที่มีประาำานสนจจมำกที่สุด เื่่ทที่จะดด้ปรับรร่ทจัดกำรงบประมำณจร้
เรมำะสมกับโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ และโครงกำรจดบ้ำงที่ประาำานดม่จร้ควำมสนจจ เรำสำมำรถตัดรร่ทปรับ
ลดงบประมำณที่ดม่จ ำเป็นดด้รร่ทดม่ เื่่ทที่ทบต.ทรงคนทงจะมีประสิทธิภำืเื่ิมขึ้น  
5. โครงกำรขทงศูนย์ืัฒนำเด็กเล็กขทงทบต.ทรงคนทงมีเป็นจ ำนวนมำก เรำสำมำรถรวบรวมเป็น 1 โครงกำร
จรญ่และแยกเป็นรำยละเทียดดด้รร่ทดม่  
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ภาคผนวก 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย (ร้อยละ 40.91)       - หญิง (ร้อยละ 59.09)      
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี (ร้อยละ 9.09)    - ๒๐-๓๐ ปี        

- ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ 13.64)    - ๔๑-๕๐ปี (ร้อยละ 22.73)   
- ๕๑-๖๐ปี (ร้อยละ 45.45)   - มากกว่า  ๖๐ ปี (ร้อยละ 9.09) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา (ร้อยละ 59.09)     - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 22.73)   
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     - ปริญญาตรี (ร้อยละ 18.18)   
- สูงกว่าปริญญาตรี     -อื่นๆ   

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ (ร้อยละ 4.55)    - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    - รับจ้าง (ร้อยละ 18.18)     
- นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 9.09)   - เกษตรกร (ร้อยละ 63.63)   
- อื่นๆ (ร้อยละ 4.55)   

ส่วนที่ 2 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. ความสะดวกของที่อ่านหนังสือพิมพ์ 59.09 36.36 4.55 

2. ความเหมาะสมของบรรยากาศโดยรอบของสถานที่ 100.00 - - 

3. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 95.45 4.55 - 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ 40.91 59.09 - 

รวม 73.86 25.00 1.14 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับลานคอนกรีต

บริเวณศาลเจ้าริมแม่น้ าท่าจีน พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์บริเวณท่าน้ า หมู่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 73.86 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.00  ความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 1.14  
ข้อเสนอแนะ :  ลานคอนกรีตเป็นหลุมแตกร้าวและมีน้ าขัง 
 

 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 30 ชุด ได้รับกลับมา 22 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 73.33 

โครงการยกระดับลานคอนกรีตบริเวณศาลเจ้าริมแม่น้ าท่าจีน พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมศาลา 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์บริเวณท่าน้ า หมู่ 4 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย (ร้อยละ 39.82)   - หญิง (ร้อยละ 60.18) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี (ร้อยละ 2.65)   - ๒๐-๓๐ ปี (ร้อยละ 9.73)    

- ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ 7.96)   - ๔๑-๕๐ปี (ร้อยละ 41.61) 
- ๕๑-๖๐ปี (ร้อยละ 13.27)   -มากกว่า  ๖๐ ปี (ร้อยละ 24.78)  

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา (ร้อยละ 58.41)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 35.40) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 3.54)  - ปริญญาตร ี(ร้อยละ 2.65)  
- สูงกว่าปริญญาตรี    -อื่นๆ 

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ (ร้อยละ 4.42)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 7.98)   
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 29.20)  - รับจ้าง (ร้อยละ 26.55)     
- นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 4.42)  - เกษตรกร (ร้อยละ 23.01) 
- อื่นๆ (ร้อยละ 4.42) 

ส่วนที่ 2 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์โครงการใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 42.48 54.87 2.65 
2. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน 53.10 46.90 - 
3. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 54.87 45.13 - 
4. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนท่ีใช้เส้นทาง 53.10 46.02 0.89 
5. ผิวจราจรมีความปลอดภยัในการใช้งาน 50.44 48.67 0.89 
6. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 52.21 46.90 0.89 
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ 60.18 39.82 - 

รวม 52.34 46.90 0.76 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมแซมถนนลงลงหินคลุก

ภายในต าบลทรงคนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.54 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
46.90 ความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.76  
 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 150 ชุด ได้รับกลับมา 113 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 75.33  

 

โครงการซ่อมแซมถนนลงลงหินคลุกภายในต าบลทรงคนอง 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย (ร้อยละ 31.82)   - หญิง (ร้อยละ 68.18) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี     - ๒๐-๓๐ ปี (ร้อยละ 9.08)    

- ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ 13.64)   - ๔๑-๕๐ปี (ร้อยละ 22.73) 
- ๕๑-๖๐ปี (ร้อยละ 22.73)   -มากกว่า  ๖๐ ปี (ร้อยละ 31.82) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา (ร้อยละ 68.18)   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 27.27) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 4.55) - ปริญญาตร ี  
- สูงกว่าปริญญาตรี    -อื่นๆ 

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ (ร้อยละ 4.55)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.64)    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    - รับจ้าง (ร้อยละ 54.55)     
- นักเรียน/นักศึกษา    - เกษตรกร (ร้อยละ 27.26)  
- อื่นๆ 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 63.64 36.36 - 

2. การอ านวยความสะดวกก่อนหรือหลังด าเนินงาน 50.00 50.00 - 

3. ความชัดเจนของความกว้าง,ยาว,ระยะทางในการด าเนินงาน 59.09 40.91 - 

4. ผิวจราจรมีความปลอดภัยตอการใช้งาน 40.90 54.55 4.55 

5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน 45.45 50.00 4.55 
6. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 31.82 68.18 - 
7. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 31.82 68.18 - 
8. สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 68.18 31.82 - 
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้วเสร็จ 36.36 63.64 - 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ 63.64 36.36 - 

รวม 49.09 50.00 0.91 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเลียบคลอง
คราม เริ่มจากถนนคสลเดิมไปสิ้นสุดที่ปลายเขื่อนป้องกันดินพังทลาย หมู่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ความพึงพอใจในระดับดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.09 ความพึงพอใจในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.91 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 22 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 44.00  

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเลียบคลองคราม เริ่มจากถนนคสลเดิมไปสิ้นสุดที่ปลายเขื่อนป้องกันดินพังทลาย หมู่ 2 
ม.๔ * 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย (ร้อยละ 30.77)       - หญิง (ร้อยละ 69.23)       
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี (ร้อยละ 7.69)    - ๒๐-๓๐ ปี       

- ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ 38.46)    - ๔๑-๕๐ปี (ร้อยละ 38.46)   
- ๕๑-๖๐ปี    -มากกว่า  ๖๐ ปี (ร้อยละ 15.38) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา (ร้อยละ 76.92)    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 23.08)   
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     - ปริญญาตรี    
- สูงกว่าปริญญาตรี     -อื่นๆ   

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ (ร้อยละ 15.38)    - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 7.70)  - รับจ้าง (ร้อยละ 23.08)  
- นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 15.38)  - เกษตรกร (ร้อยละ 38.46)    
- อื่นๆ   

ส่วนที่ 2 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 76.92 23.08 - 
2. การอ านวยความสะดวกก่อนหรือหลังด าเนินงาน 61.54 38.46 - 
3. ความชัดเจนของความกว้าง,ยาว,ระยะทางในการด าเนินงาน 53.85 46.15 - 
4. ผิวจราจรมีความปลอดภยัต่อการใช้งาน 46.15 53.85 - 
5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน  61.54 38.46 - 
6. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 38.46 61.54 - 
7. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 38.46 61.54 - 
8. สามารถแก้ไขปญัหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  53.85 46.15 - 
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้วเสร็จ 53.85 38.46 7.69 
10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ  46.15 53.85 - 

รวม 53.08 46.15 0.77 
  
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตถนนเลียบคลองคราม เริ่มจากแนวคอนกรีตเดิมไปสิ้นสดุแนวเขื่อนคสล. หมู่ 6 
ม.๔ * 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนเลียบคลองคราม เริ่มจากแนวคอนกรีตเดิมไปสิ้นสดุแนวเขื่อนคสล. หมู่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
53.08 ความพึงพอใจในระดับดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.15 ความพึงพอใจในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.77 
ข้อเสนอแนะ  :  ในขณะที่ด าเนินการใช้ไม่ค่อยดี แต่หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วใช้ได้ดี แต่ขณะนี้ถนนช ารุดเสียหายแล้ว 
ขณะที่ก าลังด าเนินการไม่ได้มีการประสานงานหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขณะนี้พ้ืนผิวจราจรพังแล้ว ควรมาแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 20 ชุด ได้รับกลับมา 13 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย (ร้อยละ 33.33)   - หญิง (ร้อยละ 66.67)  
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี     - ๒๐-๓๐ ปี (ร้อยละ 16.67)     

- ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ 10.00)   - ๔๑-๕๐ปี (ร้อยละ 30.00) 
- ๕๑-๖๐ปี (ร้อยละ 16.67)   -มากกว่า  ๖๐ ปี (ร้อยละ 26.67)  

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา (ร้อยละ 60.00)   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 33.33) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 6.67)  - ปริญญาตร ี  
- สูงกว่าปริญญาตรี    -อื่นๆ 

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ (ร้อยละ 3.33)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 20.00)   
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 13.33) - รับจ้าง (ร้อยละ 36.67)      
- นักเรียน/นักศึกษา    - เกษตรกร (ร้อยละ 20.00)  
- อื่นๆ (ร้อยละ 6.67) 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 43.33 56.67 - 

2. การอ านวยความสะดวกก่อนหรือหลังด าเนินงาน 33.33 66.67 - 

3. ความชัดเจนของความกว้าง,ยาว,ระยะทางในการด าเนินงาน 36.67 63.33 - 

4. ผิวจราจรมีความปลอดภยัต่อการใช้งาน 40.00 60.00 - 

5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน 43.33 56.67 - 
6. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 16.67 83.33 - 
7. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 33.33 66.67 - 
8. สามารถแก้ไขปญัหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 36.67 63.33 - 
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้วเสร็จ 20.00 80.00 - 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ 53.33 46.67 - 

รวม 35.67 64.33 - 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโครงการเสริมไหล่ทางซอยทรงคนอง 4/1 
เริ่มจากปากซอยไปสิ้นสุดบ้านนางกิมหงษ์   เอี่ยมมี หมู่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.33 ความ 
พึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35.67  
 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 30 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 

โครงการเสริมไหล่ทางซอยทรงคนอง 4/1 เริ่มจากปากซอยไปสิ้นสุดบ้านนางกิมหงษ์   เอ่ียมมี หมู่ 2 
ม.๔ * 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 54.84)   - หญิง (ร้อยละ 45.16) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 12.90)   - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 19.36)    

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ 9.68)   - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 19.36) 
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ 38.70)   -มากกว่า  ๖๐ ปี  

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 45.16)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 19.36) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 6.45)   - ปริญญาตร ี (ร้อยละ 29.03)  
- สูงกว่าปริญญาตรี    -อื่นๆ 

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ (ร้อยละ 3.23)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 3.23)    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ 22.58)  - รับจ้าง  (ร้อยละ 32.25)      
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 19.36)   - เกษตรกร  (ร้อยละ 16.12)   
- อื่นๆ  (ร้อยละ 3.23) 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ของโครงการให้กบัประชาชนในพื้นที่ทราบ 54.84 45.16 - 
2. การอ านวยความสะดวกก่อนหรือหลังด าเนินงาน 67.74 32.26 - 
3. ความชัดเจนของความกวา้ง,ยาว,ระยะทางในการด าเนินงาน 74.19 25.81 - 
4. ผิวจราจรมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 64.52 35.48 - 
5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน  77.41 19.36 3.23 
6. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 54.84 45.16 - 
7. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 61.29 38.71 - 
8. สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  61.29 38.71 - 
9. การมีส่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้วเสร็จ 67.74 29.03 3.23 
10. ความพึงพอใจของประชาชนตอ่ภาพรวมของโครงการ  87.10 12.90 - 

รวม 67.10 32.25 0.65 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทรง

คนอง - มหาสวัสดิ์ (เลียบคลองคุต) หมู่ 1 โดยท าการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 130 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคสล.เดิมไปสิ้ นสุดที่ระยะทาง 130 เมตรในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.10 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.25  ความพึงพอในอยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.65 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 31 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 62.00 

 

* โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทรงคนอง-มหาสวัสดิ์ (เลียบคลองคุต) หมู่ 1 โดยท าการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 

โดยเริ่มจากถนนคสล.เดิมไปสิ้นสดุที่ระยะทาง 130 เมตร 
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*  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต าบลทรงคนอง 
“สู่การเป็นผู้น ายุคใหม่ใส่ใจอาเซียน” 

1.  จ านวนแบบสอบถามแจกผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต าบลทรงคนอง
“สู่การเป็นผู้น ายุคใหม่ใส่ใจอาเซียน” ประจ าปี 2560 การวิเคราะห์หาค่าร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต าบลทรงคนอง“สู่การเป็นผู้น ายุคใหม่
ใส่ใจอาเซียน”  ประจ าปี 2560  เกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี  2  
ระดับ คือ  ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”  และระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ”ตารางที่ 1  แสดงค่า
ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  เพศ 

    
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย - - 
หญิง 50 100.00 
รวม 50 100.00 

 จากตารางที่ 1  จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  จ านวน  
50  คน  คิดเป็น ร้อยละ  100.00 

 ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  อายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

    25 -  50 ป ี 10 20.00 
    51 – 65  ป ี 33 66.00 
    66 – 75  ป ี 7 14.00 
             รวม 50 100 

 จากตารางที่  2  จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในระหว่าง  
51-65 ปี คิดเป็น ร้อยละ  66.00 รองลงมาอายุระหว่าง  25-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  20.00  และน้อย
ที่สุดคืออายุระหว่าง 66-75 ปี  คิดเป็นร้อยละ  14.00 
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ตารางที่ 3  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  การศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

 ประถมศึกษา 28 56.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 11 22.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 16.00 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 2.00 
 ปริญญาตรี - - 
 อ่ืนๆ  2 4.00 
             รวม 50 100 

 จากตารางที่  3  จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ  22.00  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 16.00 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  2.00  และ
ระดับอ่ืนๆ  4.00 

ตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  อาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 เกษตรกร 15 30.00 
 รับจ้าง 25 50.00 
 รับราชการ - - 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 10 20.00 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว - - 
 นักเรียน/นักศึกษา - - 
 อ่ืนๆ  - - 
             รวม 50 100 

 จากตารางที่  4  จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง   
คิดเป็นร้อยละ  50.00 รองลงมามีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30.00 และท างานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
 คิดเป็นร้อยละ 20.00   
 ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  
ช่องทางการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
 เว็บไซด์ อบต. 3 6.00 
 หนังสือ/เอกสาร/แผ่นพับ 24 48.00 
 ป้ายกราฟฟิดบอร์ด(ป้ายไฟวิ่ง) 3 6.00 
 รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ - - 
 หอกระจายข่าว 20 40.00 
 อ่ืนๆ  - - 
             รวม 50 100 
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จากตารางที่  5  จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
หนังสือ/เอกสาร/ แผ่นพับ  คิดเป็นร้อยละ  48.00   รองลงมารับทราบทางหอกระจายข่าว  คิดเป็นร้อยละ  
40.00  รับทราบทางเว็บไซด์  และรับทราบทางป้ายกราฟฟิดบอร์ด(ป้ายไฟวิ่ง)  คิดเป็นร้อยละ 6.00   

          ตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีต าบลทรงคนอง“สู่ การเป็นผู้น ายุคใหม่ใส่ใจอาเซียน”  ประจ าปี 2560  ดังนี้   

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ/ในภาพรวม 
50 

(100.00) 
- 

2.รูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการ/มคีวามเหมาะสม 
50 

(100.00) 
- 

3.ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ/มีความเหมาะสม 
50 

(100.00) 
- 

4.สถานท่ีในการจัดกิจกรรม/โครงการ/มคีวามเหมาะสม 
50 

(100.00) 
- 

5.การจดัเตรียมวัสดุอุปกรณม์ีความพร้อม 
45 

(90.00) 
5 

(10.00) 
6.ท่านคิดว่าเจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการได้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

50 
(100.00) 

- 

7.มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการให้ประชาชนรับทราบ
ล่วงหน้า 

50 
(100.00) 

- 

รวม 98.57 1.43 
 
 จากตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี ต าบลทรงคนอง“สู่การเป็นผู้น ายุคใหม่ใส่ใจอาเซียน”  ประจ าปี 2560 โดย
ภาพรวมมีความพอใจคิดเป็นร้อยละ 98.57 ไม่พอใจร้อยละ 1.43  
อภิปรายผล  
จากการส ารวจความพึงพอใจในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต าบลทรงคนอง“สู่การเป็น
ผู้น ายุคใหม่ใส่ใจอาเซียน” ประจ าปี 2560  มีประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง  51 -  65 ปี  การศึกษาอยู่ในระดับ 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือเทียบเท่า 
2. ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีต าบลทรงคนอง“สู่การเป็น
ผู้น ายุคใหม่ใส่ใจอาเซียน”   ประจ าปี 2560 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน ใหญ่เห็นว่าการจัดโครงการในครั้ง
นี้  ในภาพรวมในการจัดกิจกรรมโครงการนี้อยู่ในระดับพอใจ   
 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 50 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แบบรายงานสรุปและประเมินผล  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2560 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม  85  คน มีผู้เข้าร่วมอบรม  79  คน 
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด  79  คน  เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2560 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ      
  ชาย  จ านวน    48   คน  
 หญิง  จ านวน    31   คน 
2. อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   68 คน 
 2๐ - 30 ปี  จ านวน      2  คน 
 31 - 40 ปี  จ านวน      6  คน 
 41 - 50 ปี  จ านวน      1  คน 
 มากกว่า 51 ปีขึ้นไป จ านวน      2  คน 
3. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน จ านวน   68 คน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน      2 คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน      - คน  
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน      - คน 
 ปริญญาตรี    จ านวน      9 คน 
 สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน      - คน 
4. อาชีพ 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน      9  คน 
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท   จ านวน       -  คน 
 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ   จ านวน       - คน 
 นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน    68  คน 
 รับจ้างทั่วไป    จ านวน       -  คน 
 เกษตรกร/ประมง    จ านวน       -  คน 
 ว่างงาน     จ านวน       -  คน 
 อ่ืนๆ...........................................  จ านวน      2 คน 
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ตอนที ่2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการร่วมโครงการ 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

1. ด้านวิทยากร 
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 63.29 30.38 6.33 - - 
1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 51.90 40.51 7.59 - - 
1.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝกึอบรม 63.29 31.65 5.06 - - 
1.4 มคีวามครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 55.70 37.97 6.33 - - 
1.5 การใช้เวลาเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ 67.09 24.05 6.33 2.53 - 
1.6 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 63.29 31.65 5.06 - - 
2. ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
2.1 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 54.43 40.51 3.80 1.26 - 
2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ 55.70 39.24 5.06 - - 
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 65.82 30.38 3.80 - - 
2.4 อาหารว่าง/อาหารกลางวัน มีความเหมาะสม 49.37 39.24 10.13 1.26 - 
3. ด้านความรู้ ความเข้าใจ      
3.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม ก่อน การฝึกอบรม 51.90 40.51 7.59 - - 
3.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม หลัง การฝึกอบรม 62.03 34.18 3.79 - - 
4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
4.1 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 68.35 29.12 2.53 - - 
4.2 มคีวามมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 65.82 31.65 2.53 - - 
4.3 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 64.56 29.11 5.06 1.27 - 

รวม 60.17 34.01 5.40 0.42 - 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ประจ าปี 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.17 
ความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 34.01 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.40 ความพึงพอใจ
ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.42 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งน้ี  2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป 
- อยากให้ขยายเวลาอบรมมากกวา่นี้  - เชื้อโรค 
- อยากให้จัดอบรมอีก    - เศรษฐกิจพอเพียง 
      - สุขภาพ 
      - ยาเสพติด 

 
 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 79 ชุด ได้รับกลับมา 79 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แบบติดตามประเมินความพึงพอใจ 
โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจ าปี ๒๕60 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ 
 1.  เพศ   - ชาย  (ร้อยละ 60)   - หญิง  (ร้อยละ 40) 
 2.  วุฒิการศึกษา  - ประถมศึกษา  (ร้อยละ 40)    - มัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 20) 
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ร้อยละ 23.34)  - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 13.33)   
    - อื่นๆ......................................................(ระบุ)  (ร้อยละ 3.33)  
 

 3. อาชีพ   -  เกษตรกร  (ร้อยละ 46.67)  - รับราชการ  (ร้อยละ 1.67) 
    -  รับจ้างท่ัวไป  (ร้อยละ 33.33)  - แม่บ้าน  (ร้อยละ 10)   
    -  อื่นๆ......................................................(ระบุ)  (ร้อยละ 8.33) 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจ าปี 2560 
 

ประเด็น / หัวข้อ  การพิจารณา ดีมาก 
( 5 ) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1.ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

  1.มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 33.33 43.33 21.67 1.67 - 
  2.กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 30 45 20 5 - 
  3.มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 31.67 46.67 18.33 3.33 - 
4.ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 30 56.67 10 3.33 - 

2.ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ี / วิทยากร 
  1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ 40 50 10 - - 
  2.บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต 38.33 50 11.67 - - 
  3.ความรู้ความสามารถในการบริการ 40 51.67 8.33 - - 
  4.บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 36.67 50 13.33 - - 

3.ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1.สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม 45 43.33 11.67 - - 
  2.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ที่
ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

40 46.67 13.33 - - 

  3.สื่อท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย 40 46.67 11.66 1.67 - 
  4.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างท่ัวถึง 33.33 41.67 23.33 1.67 - 

4.ประเด็นด้านคุณภาพ 
  1.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ 40 43.33 16.67 - - 
  2.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน ์ 36.67 53.33 10 - - 
  3.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

33.33 53.33 13.34 - - 

  4 .สามารถน าความรู้ จ ากการ เข้ า ร่ วมกิจกรรมไปใ ช้ร่ วมกับ
ชีวิตประจ าวัน 

43.33 31.67 18.33 6.67 - 

รวม 36.98 47.08 14.48 1.46 - 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 
ประจ าปี 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 47.08 ความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 36.98 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.48 ความพึงพอใจในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 1.46 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 60 ชุด ได้รับกลับมา 60 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แบบติดตามประเมินความพึงพอใจ 
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ประจ าปี 2560 

ส่วนที่ 1  
1.  เพศ    

- ชาย  (ร้อยละ 54)   - หญิง  (ร้อยละ 46)   

2.  วุฒิการศึกษา   
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 38)   - มัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 32)  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ร้อยละ 16)   - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 2)   
- อ่ืนๆ  (ร้อยละ 12)     

3. อาชีพ    
- เกษตรกร  (ร้อยละ 42)    - รับราชการ  (ร้อยละ 2)   
- รับจ้างทั่วไป  (ร้อยละ 40)   - แม่บ้าน  (ร้อยละ 2)   
- อ่ืนๆ  (ร้อยละ 14)   

ส่วนที่ 2 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างท่ัวถึง 86 14 - 
2. เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้สวมใส่หมวกกันน็อก 64 36 - 
3. การสวมใส่หมวกกันน็อกมีผลกระทบต่อการขับข่ีรถ 68 32 - 
4. สร้างความเคยชินในการสวมใส่หมวกกันน็อก 60 34 6 
5. สื่อท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย 50 38 12 
6. การสวมหมวกกันน็อกสามารถป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุได้ 68 26 6 
7. สร้างจิตส านึกให้ตนเองในการสวมใส่หมวกกันน็อก 54 38 8 
8. พอใจต่อการปฏิบัติตามกฎจราจร 58 34 8 
9. รู้สึกปลอดภัยขึ้น 68 30 2 
10. ราคาหมวกนิรภัยมีผลกระทบต่อการซื้อมาใส่ 54 38 8 
11. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ 58 38 4 
12. มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 70 28 2 
13. สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับ 
     ชีวิตประจ าวัน 

80 20 - 

รวม 64.50 31.20 4.30 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ประจ าป ี
2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.50 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.20 
ความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเปน็ร้อยละ 4.30  
 
 
 
 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 50 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย (ร้อยละ 52)     - หญิง  (ร้อยละ 48)     
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 100)      - ๒๐-๓๐ ปี     

- ๓๑-๔๐ ปี      - ๔๑-๕๐ปี   
- ๕๑-๖๐ปี    -มากกว่า  ๖๐ ปี 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 60)      - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 40)     
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า      - ปริญญาตรี   
- สูงกว่าปริญญาตรี     -อื่นๆ    

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ          - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว     - รับจ้าง    
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 100)     - เกษตรกร   
- อื่นๆ    

ส่วนที ่2 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประสานงาน/การประชาสมัพันธ์โครงการ 80.00 18.00 2.00 
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี  90.00 10.00 - 
3. ความเหมาะสมขอระยะเวลา 90.00 10.00 - 
4. การให้ความรู้ของวิทยากร 92.00 8.00 - 
5. กระบวนการและขั้นตอนในการจัดอบรม 96.00 4.00 - 
6. การปฏิบัติงานและการบริการของเจ้าหน้าท่ี 86.00 14.00 - 
1. เด็กและเยาวชนไดรู้้จักกระบวนการท างานเป็นกลุม่ 96.00 4.00 - 
2. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 94.00 4.00 2.00 
3. เด็กและเยาวชนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณซ์ึ่งกันและกัน 84.00 10.00 6.00 
4. เด็กและเยาวชนเกิดการเรยีนรู ้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุขและสมานฉันท์ 

92.00 6.00 2.00 

5. ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการดังกล่าว 90.00 10.00 - 
รวม 90.00 8.90 1.10 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสรมิกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.90 และ
ความพึงพอใจในระดับน้อยคิดเปน็ร้อยละ 1.10    
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 57 ชุด ได้รับกลับมา 57 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 30.16)     - หญิง  (ร้อยละ 69.84)     
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี      - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 9.52)       

- ๓๑-๔๐ ปี      - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 58.73)     
- ๕๑-๖๐ปี    -มากกว่า  ๖๐ ปี  (ร้อยละ 31.75)   

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 61.90)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 20.63) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 15.87)  
- สูงกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ 1.60)      -อื่นๆ    

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ  (ร้อยละ 1.59)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 1.59)    - รับจ้าง  (ร้อยละ 11.10)      
- นักเรียน/นักศึกษา    - เกษตรกร  (ร้อยละ 84.13) 
- อื่นๆ  (ร้อยละ 1.59) 

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ พอใจ ไม่พอใจ 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม 100.00 - 
2. รูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการ/มีความเหมาะสม 100.00 - 
3. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม 100.00 - 
4. สถานท่ีในการจดักิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม 100.00 - 
5. การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์มคีวามพร้อม 100.00 - 
6. ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการ ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

100.00 - 

7. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ให้ประชาชนรับทราบ
ล่วงหน้า 

100.00 - 

รวม 100.00 - 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสรมิการท าเกษตร

ปลอดภัย  คดิเป็นร้อยละ 100.00  
ข้อเสนอแนะ : อยากให้มีการจัดโครงการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดภัยอีก 
 
 
ส่งแบบประเมนิความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 71 ชุด ได้รับกลับมา 71 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

โครงการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย       - หญิง  (ร้อยละ 100)    
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี      - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 3.85)     

- ๓๑-๔๐ ปี      - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 7.69)     
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ 88.46)    -มากกว่า  ๖๐ ปี 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 80.76)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 3.85) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 3.85)    - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 11.54)  
- สูงกว่าปริญญาตรี     -อื่นๆ   

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ  (ร้อยละ 7.69)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 3.85)      
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 3.85)    - รับจ้าง  (ร้อยละ 3.85)      
- นักเรียน/นักศึกษา    - เกษตรกร   
- อื่นๆ  (ร้อยละ 80.76) 

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ พอใจ ไม่พอใจ 
ด้านวิทยากร 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 100.00 - 
2. ความสามารถในการฝึกอบรม 100.00 - 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 100.00 - 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 100.00 - 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้ 100.00 - 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 100.00 - 

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
1. สถานท่ีสะอาดมีความเหมาะสม 100.00 - 
2. ความพร้อมของอุปกรณ ์ 100.00 - 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 100.00 - 
4. อาหาร มคีวามเหมาะสม 100.00 - 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 100.00 - 
2. ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 100.00 - 

 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพภายในต าบลทรงคนอง 
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การน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 100.00 - 
2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 100.00 - 
3. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 100.00 - 

รวม 100.00 - 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสรมิอาชีพภายในต าบล

ทรงคนอง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 25 ชุด ได้รับกลับมา 25 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 65.91)     - หญิง  (ร้อยละ 34.09)     
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 50.00)      - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 50.00)       

- ๓๑-๔๐ ปี      - ๔๑-๕๐ปี   
- ๕๑-๖๐ปี    -มากกว่า  ๖๐ ปี 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ25.00)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 68.18) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ2.27)    - ปริญญาตรี    
- สูงกว่าปริญญาตรี     -อื่นๆ  (ร้อยละ 4.55)   

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ      - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    - รับจ้าง     
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ100.00)  - เกษตรกร   
- อื่นๆ   

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
ด้านวิทยากร 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 97.73 2.27 - 
2. ความสามารถในการฝึกอบรม 100.00 - - 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 95.46 2.27 2.27 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 95.45 4.55 - 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้ 93.18 6.82 - 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 88.63 11.37 - 
7. ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 88.64 6.82 4.54 
8. ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 97.73 2.27 - 

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร    
1. สถานท่ีในการจดัโครงการสถานท่ีในการศึกษาดูงาน มีความ
เหมาะสม 

100.00 - - 

2. ความพร้อมของอุปกรณ ์ 100.00 - - 
3. ระยะเวลาในการอบรม/ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 81.82 15.91 2.27 
4. การประสานงานและการให้บรกิารของเจ้าหน้าท่ี 93.18 6.82 - 

 
 
 
 

โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน 



54 
 
 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของโครงการ 95.45 4.55 - 
2. ประโยชน์ของเนื้อหาในการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

93.18 6.82 - 

3. ประโยชน์ของเนื้อหาในการน าไปจัดกิจกรรมทางสังคมเชิง
สร้างสรรค ์

93.18 6.82 - 

4. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 93.18 6.82 - 
5. ประโยชน์ท่ีท่านไดร้ับจากการศึกษาดูงาน 100.00 - - 
6. การได้รับความรู้ใหม่ๆจากสถานท่ีศึกษาดูงาน 93.18 6.82 - 

รวม 94.45 5.05 0.50 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพเยาวชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.45 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
5.05 และความพึงพอใจในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 44 ชุด ได้รับกลับมา 44 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ประจ าปีงบประมาณ  2๕๖๐ 

ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

5   หมายถึง         มากที่สุด             4  หมายถึง  มาก                3   หมายถึง  ปานกลาง 

2   หมายถึง         น้อย                  1   หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.  มีการประชาสมัพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ ๒๙ ๑๑ ๑๐ - - 
2.  ความพอใจของท่านต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ ๓๒ ๑๐ ๘ - - 
3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ ๒๑ ๒๐ ๗ ๒ - 
4.  ความส าเร็จและประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ ๓๕ ๑๕ - - - 
5.  ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ ๓๖ ๘ ๖ - - 
6.  การแสดงออกของเจ้าของโครงการ เช่นกิริยามารยาท  การพูด  
การแต่งกาย เป็นต้น 

๔๑ ๙ - - - 

7.  ความต้องการใหม้ีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต ๔๐ ๑๐ - - - 
รวม 66.86 23.72 8.86 0.56  

ถ้ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ท่านมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการนี้อย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 50 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ประจ าปีงบประมาณ  2๕๖๐ 

 

ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

5   หมายถึง         มากที่สุด             4  หมายถึง  มาก                3   หมายถึง  ปานกลาง 

2   หมายถึง         น้อย                  1   หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.  มีการประชาสมัพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ 64.06 17.19 12.50 6.25 - 
2.  ความพอใจของท่านต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ 67.19 31.25 1.56 - - 
3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 64.06 28.13 7.81 - - 
4.  ความส าเร็จและประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 81.25 18.75 - - - 
5.  ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ 70.31 23.44 6.25 - - 
6.  การแสดงออกของเจ้าของโครงการ เช่นกิริยามารยาท  การพูด  
การแต่งกาย เป็นต้น 

78.12 21.88 - - - 

7.  ความต้องการใหม้ีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต 93.75 6.25 - - - 

รวม 74.11 20.98 4.02 0.89 - 

ถ้ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ท่านมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการนี้อย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 64 ชุด ได้รับกลับมา 64 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ เพศ คิดเป็นร้อยละ 

1 ชาย 
14 x 100    = 46 เปอร์เซ็นต ์

                         30 

2 หญิง 
16 x 100    = 53 เปอร์เซ็นต ์

                         30 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์เด็กเล็ก 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สดุ 
1 

1 ครู รักและเอาใจใส่นักเรียนทั้งใน และนอกเวลาเรยีน 56.67 33.33 10.00 - - 
2 จ านวนครูเหมาะสมกับจ านวนเด็กนักเรียนในแตล่ะห้อง - 33.33 20.00 20.00 26.67 
3 ครู มีความสุภาพ อ่อนโยน และบคุลิกท่ีเหมาะสม 50.00 36.67 13.33 - - 
4 ครู มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และผู้ปกครอง 56.67 26.67 16.66 - - 
5 ครู มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างของนักเรียน 60.00 40.00 - - - 

รวม 44.67 34.00 12.00 4.00 5.33 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.67 ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 34.00 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ12.00 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 5.33 
และความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 
* หมายเหตุ จากผู้ปกครองที่น าเด็กมาสมัครเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจ าปีการศึกษา 2560  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 64 ชุด ได้รับกลับมา 64 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการศึกษา 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ เพศ คิดเป็นร้อยละ 

1 ชาย 
14 x 100    = 46.67 เปอร์เซน็ต์ 

                         30 

2 หญิง 
16 x 100    = 53.33 เปอร์เซน็ต์ 

                         30 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์เด็กเล็ก 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สดุ 
1 

1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนเริ่มโครงการ 90.00 10.00 - - - 
2 ความพึงพอใจของท่านต่อการด าเนินโครงการ 84.00 10.00 6.00 - - 
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 88.00 12.00 - - - 
4 ความส าเร็จและประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 90.00 10.00 - - - 
5 ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ 88.00 12.00 - - - 
6 การแสดงออกของเจ้าของโครงการ 90.00 10.00 - - - 
7 ความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก 100.00 - - - - 

รวม 90.00 9.14 0.86 - - 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและประ เมินผล

กิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของศูนย์ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 ความพึงพอใจในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 9.14 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 64 ชุด ได้รับกลับมา 30 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 46.88 

โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของศูนย์ฯ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 66.67  )     - หญิง  (ร้อยละ 33.33)     
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 6.67)    - ๒๐-๓๐ ปี (ร้อยละ 20.00)     

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ 33.33)    - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 33.33)   
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ 6.67)     -มากกว่า  ๖๐ ปี 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 26.66)      - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 60.00)     
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 6.67)     
- สูงกว่าปริญญาตรี    -อื่นๆ  (ร้อยละ 6.67)      

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ      - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 40.01)      
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ 20.00)     - รับจ้าง  (ร้อยละ 13.33)        
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 13.33)    - เกษตรกร   
- อื่นๆ (ร้อยละ 13.33)     
 

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ 80.00 20.00 - 
2. ความพอใจของท่านต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ 80.00 20.00 - 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 66.67 26.67 6.66 
4. ความส าเรจ็และประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการ 86.67 13.33 - 
5. ความรบัผิดชอบของเจ้าของโครงการ 86.66 6.67 6.67 
6. การแสดงออกของเจ้าของโครงการ เช่นกิริยามารยาท การพูด 
การแต่งกาย เป็นต้น  

80.00 20.00 - 

7. ความต้องการใหม้ีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต 80.00 20.00 - 
รวม 80.00 18.10 1.90 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.10  ความพึงพอในอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.90 
 

 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 64 ชุด ได้รับกลับมา 64 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้าน 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 40.91)      - หญิง  (ร้อยละ 59.09)     
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 4.55)       - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 22.73)      

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ 9.09)       - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 31.82)     
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ 27.27)     -มากกว่า  ๖๐ ปี  (ร้อยละ 4.54)   

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 22.73)       - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 18.18)     
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 9.09)     - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 22.73)     
- สูงกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ 22.73)     -อื่นๆ  (ร้อยละ 4.54)      

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ (ร้อยละ 22.73)      - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 4.54)     
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ 13.64)     - รับจ้าง  (ร้อยละ 22.73)       
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 9.09)      - เกษตรกร  (ร้อยละ 4.54)     
- อื่นๆ  (ร้อยละ 22.73) 

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ 95.45 4.55 - 
2. ความพอใจของท่านต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ 81.82 18.18 - 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 77.27 22.73 - 
4. ความส าเรจ็และประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการ 77.27 22.73 - 
5. ความรบัผิดชอบของเจ้าของโครงการ 86.36 13.64 - 
6. การแสดงออกของเจ้าของโครงการ เช่นกิริยามารยาท การพูด 
การแต่งกาย เป็นต้น  

81.82 18.18 - 

7. ความต้องการใหม้ีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต 90.91 9.09 - 
รวม 84.41 15.59 - 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการท าบุญกลางบ้าน (ลอยเรือ
ส าเภา)ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.41 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเปน็ร้อยละ 15.59   
 
 
 
 
 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 22 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 44.00 

โครงการท าบุญกลางบ้าน (ลอยเรือส าเภา) 



61 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 53.49)     - หญิง  (ร้อยละ 46.51)   
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี        - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 34.88)     

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ 41.86)    - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 18.60)   
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ 2.33)   -มากกว่า  ๖๐ ปี   (ร้อยละ 2.33) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา   (ร้อยละ 23.26)    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 37.20)     
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 11.63)    - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 18.60)     
- สูงกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ 6.98)     -อื่นๆ  (ร้อยละ 2.33)    

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ  (ร้อยละ 9.30)      - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 2.33)      
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ 6.98)    - รับจ้าง  (ร้อยละ 4.65)      
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 13.95)    - เกษตรกร   
- อื่นๆ  (ร้อยละ 62.79)    

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 86.05 13.95 - 
2. เป็นกิจกรรมทีส่ร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
86.05 13.95 - 

3. เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 60.47 39.53 - 
4. เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมความกตญัญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส 72.10 27.90 - 
5. เป็นกิจกรรมที่ดมีีประโยชน์และสร้างคณุค่าทางจิตใจ 60.47 39.53 - 
6. ความเหมาะสมของสถานท่ี 72.10 27.90 - 
7. ความต้องการทีจ่ะมาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป 86.05 13.95 - 
8. ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยรวม 79.07 20.93 - 

รวม 75.29 24.71 - 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการสบืสานประเพณีวัน

สงกรานต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.29 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.71   
 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 50 ชุด ได้รับกลับมา 43 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
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แบบรายงานสรุปและประเมินผล  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม  70  คน มีผู้เข้าร่วมอบรม  63  คน 
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด  63  คน   

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ      
  ชาย  จ านวน    20   คน  
 หญิง  จ านวน    43   คน 
2. อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน      - คน 
 2๐ - 30 ปี  จ านวน    22  คน 
 31 - 40 ปี  จ านวน    24  คน 
 41 - 50 ปี  จ านวน      8  คน 
 มากกว่า 51 ปีขึ้นไป จ านวน      9  คน 
3. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน จ านวน     3 คน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน    15 คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน   15 คน  
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน     6 คน 
 ปริญญาตรี    จ านวน    20 คน 
 สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน     4 คน 
4. อาชีพ 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน      5  คน 
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท   จ านวน    31  คน 
 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ   จ านวน      7 คน 
 นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน       -  คน 
 รับจ้างทั่วไป    จ านวน      5  คน 
 เกษตรกร/ประมง    จ านวน    14  คน 
 ว่างงาน     จ านวน      1  คน 
 อ่ืนๆ...........................................  จ านวน       - คน 
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการร่วมโครงการ 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

1. ด้านวิทยากร 
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 15.87 79.37 4.76 - - 

1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 39.68 52.38 7.94 - - 

1.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 39.68 60.32 - - - 

1.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 55.56 44.44 - - - 

1.5 การใช้เวลาเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ 60.32 39.68 - - - 

1.6 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 57.14 39.68 3.18 - - 

2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
2.1 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 42.86 55.56 1.58 - - 

2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 50.79 44.44 4.77 - - 

2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 61.90 34.92 3.18 - - 

2.4 อาหารว่าง/อาหารกลางวัน มีความเหมาะสม 68.25 28.57 3.18 - - 

3. ด้านความรู้ ความเข้าใจ      

3.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม ก่อน การฝึกอบรม 12.70 69.84 17.46 - - 

3.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม หลัง การฝึกอบรม 55.56 44.44 - - - 

4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
4.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 50.79 49.21 - - - 

4.2 มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 63.49 36.51 - - - 

4.3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 84.13 15.87 - - - 

รวม 50.58 46.35 3.07 - - 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งนี้ 
  - ไม่มี - 

2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป 
    - ไม่มี - 

 
 
 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 63 ชุด ได้รับกลับมา 63 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 53.33)      - หญิง  (ร้อยละ 46.67)     
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 41.67)       - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 1.66)       

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ 5.00)       - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 11.67)     
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ40.00)     -มากกว่า  ๖๐ ปี   

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา (ร้อยละ 75.00)       - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 6.67)     
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 10.00)        - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 8.33)     
- สูงกว่าปริญญาตรี      - อื่นๆ    

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ  (ร้อยละ 1.67)       - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 3.33)     
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ 8.33)     - รับจ้าง  (ร้อยละ 6.67)      
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 38.33)     - เกษตรกร  (ร้อยละ36.67)     
- อื่นๆ  (ร้อยละ 5.00) 

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 
 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. ด้านวิทยากร 

1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 73.34 23.33 3.33 
1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 81.67 16.67 1.66 
1.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝกึอบรม 73.33 25.00 1.67 
1.4 มคีวามครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 76.67 23.33 - 
1.5 การใช้เวลาเหมาะสมตามที่ก าหนดไว ้ 70.00 28.33 1.67 
1.6 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 73.33 20.00 6.67 

2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
2.1 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 73.33 20.00 6.67 
2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ 70.00 26.67 3.33 
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 71.67 25.00 3.33 
2.4 อาหารว่าง/อาหารกลางวัน มีความเหมาะสม 76.67 20.00 3.33 

 
 
 

 
 

โครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดมลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อม 
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3. ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
3.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทีฝ่ึกอบรม ก่อน การฝึกอบรม 70.00 23.33 6.67 
3.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม หลัง การฝึกอบรม 85.00 11.67 3.33 

4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
4.1 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 80.00 16.67 3.33 
4.2 มคีวามมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้ 76.67 21.67 1.66 
4.3 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปเผยแพร/่ถ่ายทอดได ้ 80.00 18.33 1.67 

รวม 75.45 21.33 3.22 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการลด

มลพิษและดูแลสิ่งแวดลอ้มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.45 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 21.33  ความพึงพอในอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 60 ชุด ได้รับกลับมา 60 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 54.72)       - หญิง  (ร้อยละ 45.28)           
2. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 26.42)        - มัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 7.55)     
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ร้อยละ 18.87)      - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 45.28)        
-อื่นๆ  (ร้อยละ 1.88)       

3. อาชีพหลัก 
- เกษตรกร  (ร้อยละ 37.74)       - รับราชการ  (ร้อยละ 30.19)          
- รับจ้างท่ัวไป  (ร้อยละ 24.53)      - แม่บ้าน  (ร้อยละ 1.88)       
- อื่นๆ  (ร้อยละ 5.66)       

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
1. ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
1.มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 37.74 54.72 5.66 1.88 - 
2.กระบวนการการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ที่
จัดงาน 

26.42 64.15 7.55 1.88 - 

3.มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรม 33.96 52.83 13.21 - - 
4.มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการในบริการมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได ้

30.19 60.38 7.55 1.88 - 

5. ไดร้ับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวรการจัด
กิจกรรมทุกข้ันตอน 

37.74 56.60 3.78 1.88 - 

2. ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร 
1.ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การ
ให้บริการ 

47.17 49.06 3.77 - - 

2.บริการด้วยความสภุาพ และด้วยไมตรีจิต 41.51 54.72 3.77 - - 
3.บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 1.88 90.57 7.55 - - 
4.ความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่น การตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า 

33.96 58.49 7.55 - - 

5.บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

33.96 47.17 18.87 - - 

 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.สถานท่ีการให้บริการมีความเหมาะสม 45.29 43.40 9.43 1.88 - 
2.ครภุัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโตะ๊ เก้าอ้ี ระบบภาพ
และเสียง อื่นๆที่ใช้ในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

26.42 49.06 16.98 7.54 - 

3.สื่อท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย 30.20 43.40 20.75 1.88 3.77 
4.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างท่ัวถึง 32.08 47.17 16.98 3.77 - 
5.มีป้าย/สัญลักษณ์ ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือ
ให้บริการ อย่างขัดเจน 

26.42 54.72 13.20 5.66 - 

4. ประเด็นด้านคุณภาพ  
1. ไดเ้ข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ 22.64 60.38 15.09 1.88 - 
2.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการตามความต้องการ 37.74 49.06 13.21 - - 
3.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการที่เป็นประโยชน ์ 32.08 56.60 7.55 3.77 - 
4.สามารถน าความรู้จากการเข้ารว่มกิจกรรมที่ใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนได ้

33.96 56.60 5.66 3.77 - 

5.สามารถน าความรู้จากการเข้ารว่มกิจกรรมไปใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 

26.42 64.15 5.66 3.77 - 

รวม 31.89 55.66 10.19 2.07 0.19 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 55.66 ความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
31.89 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.19 ความพึงพอใจในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.07 และ
ความพึงพอใจในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0.19 

ข้อเสนอแนะ 

1. การอบรมด้านกฎหมายในการให้ความรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เห็นควรให้มีการอบรมประเภทนี้บ่อยๆครั้งจะเป็น
การดี   
2. ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ข้อ 3 อ่านไม่ได้ใจความ 

3. การจัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ประกอบในการบรรยายให้พร้อมกว่านี้ เช่นไมโครโฟน จะมีปัญหา เกือบทุก
ครั้งในการจัดอบรม หรือการจัดประชุมต่างๆ 

4. เห็นควรท าการค านวณจ านวนผู้เข้ารับการอบรม,วิทยากร,เจ้าหน้าท่ี เลือกสถานท่ีว่ามีผลหรือไม่ เห็นควรเสนอแนะปรับปรุง 
อยากได้แนวทางปฏิบัติงาน ที่ สถานการณ์ ช้ีไปแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อนโดยไม่ผิดท าได้อย่างไร เพื่อให้งานบริการ เป็น
หลักส าคัญ  

 
 
 
 
 

 
 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 52 ชุด ได้รับกลับมา 52 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ  51.61)     - หญิง  (ร้อยละ 48.39)   
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 6.45)      - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 32.26)       

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ 12.90)      - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 19.36)     
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ 25.81)    -มากกว่า  ๖๐ ปี  (ร้อยละ 3.22)   

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 32.26)      - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 25.81)     
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 9.68)    - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 19.35)     
- สูงกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ 12.90)    -อื่นๆ    

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ  (ร้อยละ 6.45)      - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 9.68)    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ 32.26)    - รับจ้าง  (ร้อยละ 19.35)      
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 12.90)    - เกษตรกร  (ร้อยละ 9.68)     
- อื่นๆ  (ร้อยละ 9.68)    

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ 64.52 35.48 - 
2. ความพอใจของท่านต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ 51.61 48.39 - 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 74.20 25.80 - 
4. ความส าเรจ็และประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการ 51.61 48.39 - 
5. ความรบัผิดชอบของเจ้าของโครงการ 35.48 64.52 - 
6. การแสดงออกของเจ้าของโครงการ เช่นกิริยามารยาท การพูด 
การแต่งกาย เป็นต้น  

74.19 25.81 - 

7. ความต้องการใหม้ีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต 90.32 9.68 - 
รวม 63.13 36.87 - 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คดิเปน็ร้อยละ 63.13 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.87   

 
 

 
ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน จ านวน 40 ชุด ได้รับกลับมา 32 ชุด. 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 

 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 
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แบบประเมินโครงการในไตรมาสที ่1-2 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

- ชาย (ร้อยละ 70)    - หญิง (ร้อยละ 30) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 10)   - ๒๐-๓๐ ปี (ร้อยละ 30)    

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ 10)   - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 10)  
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ 10)   -มากกว่า  ๖๐ ปี  (ร้อยละ 30) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 50)   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
-อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 30) - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 10)  
- สูงกว่าปริญญาตรี    -อื่นๆ  (ร้อยละ 10)   

๔. อาชีพหลัก 
- รับราชการ     - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 20)   
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    - รับจ้าง      
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 30)   - เกษตรกร  (ร้อยละ 50) 
- อื่นๆ  

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 80 20 - 
2. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 100 - - 
3. ความสม่ าเสมอของปริมาณน้ า 80 20 - 
4. สี กลิ่น และความสะอาดของน้ า 80 20 - 
5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน  100 - - 
6. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 100 - - 
7. สามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างท่ัวถึง  100 - - 
8. ความเพียงพอของน้ าต่อการตอ้งการของประชาชน 100 - - 
9. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้ว
เสร็จ 

100 - - 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ  100 - - 
รวม 94 6 - 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ 
PE 10 PN 10 เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 132.50 เมตร และท่อ PE 100 PN 10 เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 
ระยะทาง 100 เมตร เริ่มจากริมคลองราษฎร์บ ารุงต่อจากแนวท่อเดิมถึงบ้านนายแมน   โหลยค้า ม.5 ในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6  

* โครงการขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PE 100 PN 10 เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 132.50 เมตร และทอ่ 
PE 100 PN 10 เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ระยะทาง 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบรว่ม เริ่มจากริมคลองราษฎร์บ ารุงต่อ

จากแนวท่อเดิมถึงบ้าน นายแมน   โหลยค้า ม.5 
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.ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 

 
 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

- ชาย       - หญิง  (ร้อยละ 100) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี     - ๒๐-๓๐ ปี     

- ๓๑-๔๐ ปี    - ๔๑-๕๐ปี  
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ60)   -มากกว่า  ๖๐ ปี  (ร้อยละ40) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 100)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    - ปริญญาตร ี  
- สูงกว่าปริญญาตรี    - อื่นๆ   

๔. อาชีพหลัก 
รับราชการ     - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    - รับจ้าง      
- นักเรียน/นักศึกษา    - เกษตรกร  (ร้อยละ 80) 
- อื่นๆ  (ร้อยละ 20) 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 80 20 - 
2. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ 100 - - 
3. ความสม่ าเสมอของปริมาณน้ า 80 20 - 
4. สี กลิ่น และความสะอาดของน้ า 80 20 - 
5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน  100 - - 
6. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 100 - - 
7. สามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างท่ัวถึง  100 - - 
8. ความเพียงพอของน้ าต่อการตอ้งการของประชาชน 100 - - 
9. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้ว
เสร็จ 

100 - - 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ  100 -  
รวม 94 6 - 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา จากท่อ
เหล็กเป็นท่อ PE100 PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 300 เมตร เริ่มจากบ้านนายเล็ก   แก้วแจ้ง ไป
สิ้นสุดเขตต าบลทรงคนอง ม.6ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6 
 ข้อเสนอแนะ :เนื่องจากท่อเมนประปาไม่ได้ฝังลงดิน เวลากลางวันน้ าจะร้อน และมีกลิ่นยาง 

* โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา จากท่อเหล็กเป็นท่อ PE100 PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 300 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม เริ่มจากบ้านนายเล็ก   แก้วแจ้ง ไปสิ้นสุดเขตต าบลทรงคนอง ม.6 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 46.67)   - หญิง  (ร้อยละ 53.33) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี     - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 20)    

- ๓๑-๔๐ ปี    - ๔๑-๕๐ปี  
- ๕๑-๖๐ปี  (ร้อยละ46.67)   -มากกว่า  ๖๐ ปี  (ร้อยละ33.33) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 53.32)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 20)  
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 6.67) - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 6.67) 
- สูงกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ 6.67)  - อื่นๆ  (ร้อยละ 6.66)  

๔. อาชีพหลัก 
รับราชการ  (ร้อยละ 613.33)  - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ20)  - รับจ้าง  (ร้อยละ26.26)   
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 6.66)  - เกษตรกร  (ร้อยละ 26.66) 
- อื่นๆ  (ร้อยละ 6.66) 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพื้นท่ีทราบ 20 66.67 13.33 
2. ความเหมาะสมของวัสดุท่ีใช้ในการด าเนินการ 53.33 40 6.67 
3. ความสม่ าเสมอของปริมาณน้ า 66.67 33.33 - 
4. สี กลิ่น และความสะอาดของน้ า 73.33 20 6.67 
5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน  26.67 60 13.33 
6. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 46.67 46.66 6.66 
7. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างท่ัวถึง  86.67 13.33 - 
8. ความเพียงพอของน้ าต่อการต้องการของประชาชน 80 20 - 
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้วเสร็จ 33.33 60 6.67 
10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ  80 20 - 

รวม 56.67 38 5.33 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการวางท่อเมนประปาถนน

ราษฎร์พัฒนาตอน 2 (ศาลเจ้า-ศาลาดิน) เริม่จากบ้านนายมังกรไปสิน้สุดบรเิวณหนา้ห้องแถวนายเกษม   ศิริไพโรจน์ เริม่จาก
หอถังประปา (หน้าแพลนท์ปูนทีพไีอ)ไปสิ้นสุดแยกปากซอยราษฎร์พฒันาตอน 2/1 และวางท่อ PE ขนาด 63 มิลลิเมตร 
ระยะทาง 200 เมตร เริม่จากปากซอยโรงงานเอแซดไปสิ้นสุดหน้าหจก.แพลนเพ้นท์ และต่อท่อขนาด 32 มิลลิเมตร ยาว 
200 เมตร และท่อขนาด 25มิลลิเมตร ยาว 300 เมตรต่อจากท่อเมนเข้ามเิตอร์น้ าตามบ้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม ม.1 

* โครงการวางท่อเมนประปาถนนราษฎร์พัฒนาตอน 2 (ศาลเจ้า-ศาลาดิน) เริ่มจากบ้านนายมังกรไปสิ้นสุดบริเวณหน้าห้องแถวนาย
เกษม   ศิริไพโรจน์ เริ่มจากหอถงัประปา (หน้าแพลนท์ปูนทีพีไอ)ไปสิ้นสุดแยกปากซอยราษฎร์พัฒนาตอน 2/1และวางท่อ PE ขนาด 
63 มิลลิเมตร ระยะทาง 200 เมตร เริ่มจากปากซอยโรงงานเอแซดไปสิ้นสุดหน้าหจก.แพลนเพ้นท์ และต่อท่อขนาด 32 มิลลิเมตร 
ยาว 200 เมตร และท่อขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 300 เมตรต่อจากท่อเมนเข้ามิเตอร์น้ าตามบ้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม ม.1 
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ในภาพรวมอยู่ในระดับมากคดิเป็นร้อยละ 56.67 ความพึงพอใจระดับปานกลางคดิเป็นร้อยละ 38 และความพึงพอใจใน
ระดับน้อย คดิเป็นร้อยละ 5.33 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ 50)     - หญิง  (ร้อยละ 50) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ 10)    - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 10)      

- ๓๑-๔๐ ปี    - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 20)  
- ๕๑-๖๐ปี    -มากกว่า  ๖๐ ปี  (ร้อยละ 60) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 40)   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 20) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 40)  
- สูงกว่าปริญญาตรี    - อื่นๆ 

๔. อาชีพหลัก 
รับราชการ  (ร้อยละ 30)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    - รับจ้าง      
- นักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 20)    - เกษตรกร  (ร้อยละ 40) 
- อื่นๆ  (ร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 30 70 - 
2. การอ านวยความสะดวกก่อนหรือหลังด าเนินงาน 30 60 10 
3. ความชัดเจนของความกว้าง,ยาว,ระยะทางในการด าเนินงาน 80 20 - 
4. ผิวจราจรมีความปลอดภยัตอการใช้งาน 90 10 - 
5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน  50 20 30 
6. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 40 60 - 
7. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 40 60 - 
8. สามารถแก้ไขปญัหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  80 10 10 
9. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้ว
เสร็จ 

10 80 10 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ  50 50 - 
รวม 50 44 6 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมแซมถนนคสล. ซอยทรง
คนอง 12 (ซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด) ม.5 ในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 50 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44 ความพึงพอใจในระดับน้อย คดิเป็นร้อยละ 6  

* โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ซอยทรงคนอง 12 ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 2.60 เมตร ยาว 54 เมตร 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140.40 ตารางเมตร  (ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด) ม.5 

 



74 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย(ร้อยละ 66.67)     - หญิง (ร้อยละ 33.33) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี     - ๒๐-๓๐ ปี     

- ๓๑-๔๐ ปี    - ๔๑-๕๐ปี(ร้อยละ 22.22)  
- ๕๑-๖๐ปี (ร้อยละ33.33)   -มากกว่า  ๖๐ ปี (ร้อยละ44.45) 

๓. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา  (ร้อยละ 55.56)  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 11.11) 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 11.11)  
- สูงกว่าปริญญาตรี    -อื่นๆ  (ร้อยละ 22.22)   

๔. อาชีพหลัก 
รับราชการ  (ร้อยละ 11.11)   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    - รับจ้าง      
- นักเรียน/นักศึกษา    - เกษตรกร  (ร้อยละ 88.89) 
- อื่นๆ  (ร้อยละ 20) 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสมัพันธ์ของโครงการให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 22.22 66.67 11.11 
2. การอ านวยความสะดวกก่อนหรือหลังด าเนินงาน 22.22 77.78 - 
3. ความชัดเจนของความกว้าง,ยาว,ระยะทางในการด าเนินงาน 33.33 55.56 11.11 
4. ผิวจราจรมีความปลอดภยัตอการใช้งาน 22.22 77.78 - 
5. ความรวดเร็วของการด าเนินงาน  55.56 44.44 - 
6. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 11.11 88.89 - 
7. ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงาน 22.22 77.78 - 
8. สามารถแก้ไขปญัหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  55.56 33.33 11.11 
9. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบหลังโครงการแล้ว
เสร็จ 

22.22 77.78 - 

10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมของโครงการ  22.22 77.78 - 
รวม 28.89 67.78 3.33 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยทรงคนอง6 เริ่มจากถนนเดิมไปสิ้นสุดที่ระยะทาง 100 เมตร ม.3ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.89 ความพึง
พอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.78ความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 

 

* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยทรงคนอง 6 ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร เริ่มจากถนนเดิมไปสิ้นสุดที่ระยะทาง 100 เมตร ม.3 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 

โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕60 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ส่วนที่ 1  
1.  เพศ    

- ชาย  (ร้อยละ 74)   - หญิง  (ร้อยละ  26)  

2.  วุฒิการศึกษา   

- ประถมศึกษา    - มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ร้อยละ 17)  - ปริญญาตรี  (ร้อยละ 53) 
- อื่นๆ  (ร้อยละ 30)  

3. อาชีพ    

- เกษตรกร  (ร้อยละ 19)   - รับราชการ  (ร้อยละ 33) 
- รับจ้างท่ัวไป  (ร้อยละ 28)   - แม่บ้าน  (ร้อยละ 7) 
- อื่นๆ  (ร้อยละ13) 

ส่วนที่ 2 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 
 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
  1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 93 5 2 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 93 7  
3.  การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

80 5 15 

4.  การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 45 47 8 
5.  การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 86 12 2 
6.  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 95 5 - 
7.  ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 93 7 - 
  8. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัยให้ค าแนะน าได้ เป็นต้น 

48 52 - 

9.  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

85 10 5 

10. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 55 34 11 
11.  ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 47 - 53 
12.  จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 56 22 22 
13.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังรอรับบริการ น้ าด่ืม ฯลฯ 33 25 42 
  14. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 85 10 5 

รวม 71 17.21 11.79 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕60ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 17.21ความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 11.79 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ50)    - หญิง  (ร้อยละ 50) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ22)   - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 40)    

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ16)   - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 22)  
- ๕๑-๖๐ปี    -มากกว่า  ๖๐ ปี 

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ 98 2 - 
2. ความพอใจของท่านต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ 100 - - 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 100 - - 
4. ความส าเรจ็และประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการ 94 6 - 
5. ความรบัผิดชอบของเจ้าของโครงการ 100 - - 
6. การแสดงออกของเจ้าของโครงการ เช่นกิริยามารยาท การพูด 
การแต่งกาย เป็นต้น  

100 - - 

7. ความต้องการใหม้ีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต 100 - - 
รวม 98.85 1.15 - 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสรมิและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจ าปีการศึกษา 2560ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
98.85 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.15 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูข้องเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ 
1. เพศ   

-ชาย  (ร้อยละ50)    - หญิง  (ร้อยละ 50) 
๒.  อายุ 
 - ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (ร้อยละ22)   - ๒๐-๓๐ ปี  (ร้อยละ 40)    

- ๓๑-๔๐ ปี  (ร้อยละ16)   - ๔๑-๕๐ปี  (ร้อยละ 22)  
- ๕๑-๖๐ปี    -มากกว่า  ๖๐ ปี 

ส่วนที่ 2 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับใด 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 
1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ 100 - - 
2. จ านวนครเูหมาะสมกบัจ านวนนักเรียนแตล่ะห้อง 80 - 20 
3. ครู มีความสภุาพ อ่อนโยน และบุคลิกเหมาะสม 100 - - 
4. ครู มมีนุษย์สมัพันธ์ที่ดีกับนักเรยีน และผูป้กครอง 100 - - 
5. ครูมีบคุลิกภาพที่ดีเป็นแบบอยา่งของนักเรียน 100 - - 
6. บรรยากาศสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ เหมาะสม 100 - - 
7. ห้องเรียนมีการระบายอากาศ และสวา่งเพียงพอ 60 40 - 
8. มีสนามให้นักเรียนเล่นออกก าลังกายกลางแจ้ง 60 40 - 
9.ห้องน้ า สุขภณัฑ์ เหมาะสมกับนักเรียน 60 40 - 
10. มีสือ่การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย และพฒันาการของเด็ก 60 40 - 
11. มุ่งพัฒนาเด็กให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การแต่งกาย 60 40 - 
12. จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีความพร้อมที่จะเรียนต่อช้ันท่ีสูงขึ้น 60 40 - 
13. จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิศิลปะ เช่น การวาดภาพ 60 40 - 
14. จดักิจกรรม ส่งเสรมิกีฬา ดนตรี นาฏศลิป์ และการแสดง 60 40 - 
15. จดักิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก 60 40 - 
16. จดับริการรถรบัส่งนักเรยีนซึ่งมีสภาพปลอดภัย 100 - - 
17.จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุส าหรับเด็กทุกคน 100 - - 
18.จัดน้ าดืม่และภาชนะรองรับที่สะอาดและมปีริมาณเพยีงพอ 100 - - 
19. จดัห้องพยาบาลและมีครูพยาบาลที่ดสี าหรับบริการเด็ก 
นักเรียน 

100 - - 

20. อาคารเรียนและอาคารต่างๆ แข้งแรง มั่นคงและปลอดภัย 100 - - 
21. มคีณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100 - - 
22. ประชาสมัพันธ์ กิจกรรมของศูนย์ฯ ให้ผู้ปกครองและชุมชน
ทราบ 

100 - - 

23.มีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์ฯ 100 - - 
24 ด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 100 - - 
25 เข้าร่วมกิจกรรม และบริการตา่งๆ แก่ชุมชน 100 - - 

* โครงการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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26. ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 100 - - 
27. ฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเอง 100 - - 
28. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 100 - - 
29. ปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 100 - - 
30.ฝึกให้เด็กสามารถใช้อวัยวะ เช่น แขน ขา ได้คล่องแคล่ว ว่องไว 100 - - 
31. ฝึกให้เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณไ์ด้เหมาะสมกับวัย 100 - - 
32. ฝึกให้เด็กสามารถมีระเบียบวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบ 

100 - - 

33. ให้เด็กสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 100 - - 
34. ฝึกให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นไดด้ี 100 - - 

รวม 87.64 11.76 0.60 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพรานจังหวดันครปฐมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.64ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.76 ความพึงพอในอยู่ในระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 0.60 
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