
 

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ประจ าปงีบประมาณ 2560 
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

    

ประเด็น 
พอใจ
มาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 17.50 82.50 0.00 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 17.50 72.50 10.00 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12.50 65.00 22.50 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 20.00 57.50 22.50 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20.00 52.50 27.50 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12.50 62.50 25.00 

7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 22.50 55.00 22.50 

8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 12.50 62.50 25.00 

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 15.00 75.00 10.00 

ภาพรวม 16.67 65.00 18.33 

               

จากผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล   

มากกว่าร้อยละ 50  แสดงว่าประชาชนพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล แต่ระดับความพงึพอใจมาก 
ยังมีจ านวนรอ้ยละ  16.67  จึงประเมินได้ว่าเทศบาลต้องด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสนองต่อความ
ต้องการและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประสทิธิภาพประประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    

1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
    

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.50 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.30 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 6.10 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  

5.50 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  

6.70 

7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 6.30 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.00 

ภาพรวม 
  

6.55 

     

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
    

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนการ หลงัการ   

ด าเนินงาน ด าเนินงาน เพิ่ม/ลด 

(จ านวน) (จ านวน)   

มีน้ าใช้อย่างพอเพียงตลอดป ี ครัวเรือน      1,060      1,069  9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  

1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
    

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.10 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.80 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.70 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 6.50 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     6.20 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     6.90 
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 6.30 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 6.70 

ภาพรวม     6.65 

     

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
    

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อนการ หลงัการ   

ด าเนินงาน ด าเนินงาน เพิ่ม/ลด 

(จ านวน) (จ านวน)   

คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได้ คน      2,022      2,049  
        

27  

คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ไม่น้อยกว่า  30,000 บาท / ป ี ครัวเรือน 1,050 1064 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
  

1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
    

ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.60 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.10 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.80 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 6.90 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     7.50 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     7.10 

7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.90 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.70 

ภาพรวม     7.45 

     

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
    

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อนการ หลงัการ   

ด าเนินงาน ด าเนินงาน เพิ่ม/ลด 

(จ านวน) (จ านวน)   

มีการจัดระเบียบบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ครัวเรือน      1,057      1,063  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



ยุทธศาสตร์ท่ี 4. การพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 

1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
    

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 8.00 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.20 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.40 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 7.70 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     7.60 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     7.30 

7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.10 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.80 

ภาพรวม     7.64 

     

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
    

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อนการ หลงัการ   

ด าเนินงาน ด าเนินงาน เพิ่ม/ลด 

(จ านวน) (จ านวน)   

คนครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ คน      3,190      3,195  5 

คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมของชุมชน ครัวเรือน      1,064      1,088  24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. การพัฒนาด้านภาครัฐ การเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
    

ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม 10 
คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 8.00 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.70 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.60 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 7.70 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     7.90 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     7.70 

7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.70 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 8.30 

ภาพรวม     7.83 

     

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
    

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อนการ หลงัการ   

ด าเนินงาน ด าเนินงาน เพิ่ม/ลด 

(จ านวน) (จ านวน)   

บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน คน 1 4 3 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
    

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 6.80 

2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.70 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.20 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 6.90 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     7.00 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     6.90 

7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.50 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.20 

ภาพรวม     6.90 

     

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
    

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อนการ หลงัการ   

ด าเนินงาน ด าเนินงาน เพิ่ม/ลด 

(จ านวน) (จ านวน)   

ประชาชนอายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได ้ คน      2,250      2,273  +23 
 

 


