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ส่วนที่ 4 

สรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลบางกระบือ            
ตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ต่าง ๆ แผนการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา    
และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ       
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี ้
 
1. สรุปผลการประเมินผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางกระบือ ดังนี้ 
 จากประเด็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ พบว่า ประเด็นการประเมินมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และ 3. 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในประเด็นที่ 3 นั้น จะจ าแนกออกเป็น 9 ข้อย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คะแนนเต็ม  160 คะแนน คะแนนที่ได้ 150 
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 93.75 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  2. ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 410 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.42 อยู่ในระดับ ดีมาก 

  3. ประเด็นการประเมินในส่วนของข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 9 ข้อย่อยนั้น สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
   - ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด  มี 7 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ ประเด็น
การประเมินในข้อที่ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 
70 คะแนน , 3.4 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.5 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.8 
แผนงาน คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน และประเด็นที่ 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน โดยทั้ง 7 ประเด็น คิดเป็นร้อยละออกมา
เท่ากัน คือ ร้อยละ 85.50 และอยู่ในระดับดีมาก 

   - ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินในข้อที่ 3.2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 65 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 81.25 และ 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 65 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 81.25 ซึ่งทั้งสองประเด็นอยู่ในระดับดีมาก 

  4. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 800 
คะแนน คะแนนที่ได้ 705 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.13 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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2. สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
2563 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

 พบว่า จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 แต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ สรุปได้ดังนี้   

  1. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ 
2563  จ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสิ้น 82 โครงการ สา
มาจ าแนกได้ ดังนี้ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวน 9 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.98 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 31.71 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.07  

   - ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว มีจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.39 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ีมีจ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.63 

  2. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 37 โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ  45.12 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวน 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.11 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจ านวน 17 โครงการ คิดเป็น       
ร้อยละ 45.95  

   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.51 

   - ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.70  

   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.51 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ีมีจ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.22 

  3. โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 45 โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ 54.88 
 
 



52 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  2563       
 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวน 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจ านวน 9 โครงการ คิดเป็น     
ร้อยละ 20.00  

   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 

   - ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00  

   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม       
ที่ด ีมีจ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 

  4. โครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.78 

  5. โครงการที่ไมไ่ด้ด าเนินการ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.22 

2.1 สรุปผลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

จากประเด็นการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ พบว่า 
ประเด็นการประเมินมี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 2. การประเมินผลน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 3. การประเมินผลน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 4. แผนงาน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา 5. โครงการพัฒนา และในประเด็นที่ 5 นั้น จะมี 12 ข้อย่อย ซึ่งสามารถสรุปได้  
ดังนี้ 

1. ประเด็นหลักท่ีได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลสูงสุด ได้แก่ ประเด็นที่ 
5. โครงการพัฒนา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 430 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.58 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก  

2. ประเด็นหลักท่ีได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นที่ 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 
60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับ ดี 

3. ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา  ซึ่งมีท้ังหมด 12 ประเด็นย่อย 
ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับสูงสุด ทั้งสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่ ข้อที่ 5.1 
ความชัดเจนของชื่อโครงการ, ข้อที่ 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ, ข้อที่ 5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และ ข้อที่ 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ประเด็น มี คะแนนเต็มแต่ละประเด็น อยู่ที่ 40 คะแนน และ คะแนนของแต่
ละประเด็นท่ีได้ 38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง 4 ประเด็น 

4. ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา  ซึ่งมีท้ังหมด 12 ประเด็นย่อย 
ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับต่ าสุด ทั้งสิ้น 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อที่ 5.3 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง และข้อที่ 5.9 งบประมาณ 
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มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ทั้ง 4 ประเด็น มี คะแนนเต็มแต่ละประเด็น อยู่ที่ 40 
คะแนน และ คะแนนของแต่ละประเด็นที่ได้ 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และอยู่ในระดับ ดีมาก           
ทั้ง 2 ประเด็น 

5. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม  800  คะแนน คะแนนที่ได้ 595 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.88 อยู่ในระดับ ดีมาก 

2.2 สรุปผลการด าเนินงานแต่ละ โครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
2563   

พบว่า มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 37 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 45.12 ของ
โครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ  2563 ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 และ มีโครงการ
ที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.95 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ  
2.โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พร้อมสะพานเข้ากลุ่มบ้านพ่ีวันดี  หมู่ที่  4              

บ้านบางกระบือ  
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลต าบลบางกระบือ  
4. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก ฯลฯ 
5. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลบางกระบือ  
6. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบางกระบือ 
7. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลและให้ส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย  
8. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลบางกระบือ 
9. โครงการส่งเสริมการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล      

บางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
10. โครงการจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 

อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
11. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางกระบือ  
12. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
13. โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงตื้นเขินในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกระบือ 
14. โครงการจัดซื้อพัดลมเพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ  
15. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา และลูกจ้าง ในการน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต  
16. โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษีเทศบาลต าบลบางกระบือ  
และ 17. โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) และระดับชุมชนต าบล  
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2.3 สรุปโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2563 
พบว่า มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 37 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 45.12 ของ

โครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ  2563  ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 และ มีโครงการ
ที่ไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.05 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. เชื่อมถนนเส้นหลักบริเวณทางเข้าศาลาประชาคมหมู่ที่  
4  บ้านบางกระบือ  

2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะโหนดราย  
3. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะโหนดราย  
4. โครงการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
5. โครงการเด็กไทยดูดีมสีุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  
6. โครงการปฏิวัติน้ ามันทอดซ้ า  
7. โครงการสร้างสุขภาพดีมีความสุข  
8. โครงการในพระราชด าริ ด้าน  
9. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส คนพิการและผู้มีรายได้น้อย 

เพ่ือเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล  
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ  
11. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
12. โครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่นในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 
13. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่า 
14. โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา  
15. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการอบรมป้องกันยาเสพติดกลุ่ม

เยาวชน แกนน าและประชาชน  
16. โครงการอบรมด้านวินัยจราจรให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ   
17. โครงการอบรมให้ความรู้น า ชุมชนและประชาชนด้านกฎหมายชีวิตประจ าวัน     
18. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว  
19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 
และ 20. โครงการจ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลบางกระบือ 
 

3 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลต าบลบางกระบือใช้การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางกระบือในภาพรวม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
นั้น ทางเทศบาลต าบลบางกระบือใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือได้ก าหนดขึ้น โดยให้ประชาชนในต าบลบางกระบือ              
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 60 คน  ดังนี้ 
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  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพศชาย จ านวน 30 คน  และ เพศ
หญิง  จ านวน 30 คน ทั้งเพศชายและหญิงมีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
50.00  
  2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 25 – 40 ปี        
มีจ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ช่วงอายุที่มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 
ต่ ากว่า 25 ปี มีจ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  
  3. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา/
ปวช./ปวส./เทียบเท่า มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจน้อยทสีุด คือ ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00    
  4. อาชีพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจมากที่สุด คือ อาชีพรับจ้าง/เกษตรกร           
มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 และอาชีพที่ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด แม่บ้าน          
มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

4.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลบาง
กระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น
การพัฒนา 

 4.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจองประชาชน การประเมินความพึงพอใจผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลบางกระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ ของผู้ตอบแบบประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคิดเป็นร้อยละ 85.33  อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

  2. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยคิดเป็นร้อยละ 74.47 อยู่ในระดับ ดี 
  3. สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ที่มีต่อ
เทศบาลต าบลบางกระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมทั้งหมด 6  
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.94 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

 4.2 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า การประเมินความพึงพอใจผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในภาพรวม ทั้ง 9 ประเด็นการประเมิน ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ ของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นการประเมินที่            
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 89.08 อยู่ในระดับ ดีมาก 
  2. ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นการประเมินที่             
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58 อยู่ในระดับ ดี   

  3. สรุปความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อเทศบาลต าบลบางกระบือในภาพรวมทั้งหมด 9 ประเด็นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 80.33 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
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5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือด าเนินกิจกรรม

โครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยรวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลาการด าเนินโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกับการ
โครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า อยาก
ให้ด าเนินการโดยเร็วกว่านี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้นได้ ควรมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอย่างหลากหลาย 
เช่น รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมกลุ่มผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ
อย่างเป็นรูปธรรม และจริงจัง มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่จะเข้ามาด าเนินการ
ในพ้ืนที่ให้มากกว่านี้ และให้ทั่วถึง โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้างถนน ส่วนการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ดีอยู่แล้ว ให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้ และควรมีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่
หลากหลายมากขึ้น และตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชน
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ โดยที่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ไม่เน้นไปที่โครงการใดโครงการหนึ่ง           
แต่ควรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


