
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ$การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท+องถ่ินขององค$กรปกครองส�วนท+องถ่ิน ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
ตามมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เม่ือวันอังคาร

ท่ี 28 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการฯ ได+มีมติ กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ  คือ 
กําหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลแผน ป6ละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ช�วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม – กันยายน 

การติดตามประเมินผลแผน ครั้งท่ี 1 ช�วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
(ผลการดําเนินงานระหว�างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร6 สําหรับแผนยุทธศาสตร6การ
พัฒนาท8องถ่ินเพ่ือความสอดคล8องของยุทธศาสตร6 ประกอบด+วย 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$สําหรับแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาท+องถ่ินเพ่ือความ
สอดคล+องของยุทธศาสตร$ เทศบาลตําบลเมืองแกลง (แผนยุทธศาสตร$การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได8 
๑.ข+อมูลสภาพท่ัวไปขององค$กรปกครองส�วนท+องถ่ิน ๑๐ 9.46 
๒.การวิเคราะห$สภาวการณ$และศักยภาพ ๒๕ 22.09 
๓.ยุทธศาสตร$ ประกอบด+วย ๖๕ 57.5๙ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส�วนท+องถ่ิน (๑๐) 8.91 
  ๓.๒ ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส�วนท+องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 8.73 
  ๓.๓ ยุทธศาสตร$จังหวัด (๑๐) 9.00 
  ๓.๔ วิสัยทัศน$ (๕) 4.37 
  ๓.๕ พันธกิจ (๕) 4.55 
  ๓.๖ เปMาประสงค$ของแต�ละประเด็นพันธกิจ (๕) 4.46 
  ๓.๗ ตัวชี้วัดระดับเปMาประสงค$ (ตัวชี้วัดรวม) (๕) 4.46 
  ๓.๘ จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (๕) 4.37 
  ๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (๕) 4.46 
  ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 4.28 

รวม ๑๐๐ 89.1๔ 
 
 
 
 
 
 
 



2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพัฒนาสามปBเพ่ือ
ความสอดคล8องของยุทธศาสตร6และโครงการ ประกอบด+วย 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามป6เพ่ือความสอดคล+องของยุทธศาสตร$และ
โครงการ เทศบาลตําบลเมืองแกลง (แผนพัฒนาสามป6 พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได8 
๑. การสรุปสถานการณ$พัฒนา ๑๐ 8.83 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป6ไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ๑๐ 8.82 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป6ไปสู�ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.55 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร$การพัฒนา ๑๐ 8.91 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด+วย ๖๐ 5๒.๖๓ 
  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ 4.73 
  ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค$สอดคล+องกับโครงการ ๕ 4.55 
  ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค$มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ ๒.๘๒ 
  ๕.๔ เปMาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การต้ังงบประมาณ
ได+ถูกต+อง 

๕ 4.19 

  ๕.๕ เปMาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล+อง ต�อเนื่องกับระยะเวลาป6 
(๓ ป6) 

๓ 2.86 

  ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล+องกับเปMาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ 3.00 
  ๕.๗. มีการประมาณการราคาถูกต+องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 3.91 
  ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ�านมา ๓ ป6 ย+อนหลัง ตามความเปSนจริง ๓ 2.64 
  ๕.๙ โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป6 ทุกโครงการ ๕ 4.09 
  ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล+องกับวัตถุประสงค$และผลท่ีคาด
ว�าจะได+รับ 

๕ 4.28 

  ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได+ถูกต+องตามหลักของการจัดทําโครงการ ๔ 3.55 
  ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว�าจะได+รับ สอดคล+องกับโครงการ ๕ 4.55 
  ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว�าจะได+รับ สอดคล+องกับวัตถุประสงค$ ๕ 4.37 
  ๕.๑๔ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสอดคล+องกับ แบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔ ๓ 3.09 

รวม ๑๐๐ ๘๗.๗๔ 

จากแบบประเมินแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$สําหรับแผน
ยุทธศาสตร$การพัฒนาท+องถ่ินเพ่ือความสอดคล+องของยุทธศาสตร$ เทศบาลตําบลเมืองแกลง (แผนยุทธศาสตร$การ
พัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) มีระดับคะแนนท่ีได+ ๘๙.๑๔ คะแนน และแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการแผนพัฒนาสามป6เพ่ือความสอดคล+องของยุทธศาสตร$และโครงการ (แผนพัฒนาสามป6  พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีระดับคะแนนท่ีได+ ๘๗.๗๔ คะแนน 
 

 

 



ตามมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ีประชุม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป6 ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2559 เม่ือวันศุกร$ท่ี 28 ตุลาคม 2559 และ
คณะกรรมการฯ ได+มีข+อเสนอแนะ  กําหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ในแต�ละโครงการ เช�น จัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ โดยสอบถามจากประชาชน
บริเวณรอบพ้ืนท่ีดําเนินการ ดังนั้นโครงการก�อสร+างโครงสร+างพ้ืนฐานของกองช�าง จึงใช+การสํารวจ (Surveys) เปSน
เครื่องมือท่ีใช+ในกรติดตามและประเมินผล ทางเทศบาลฯ รวมถึงโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จึงขอ
เสนอสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการต�างๆ ดังต�อไปนี้  

 
 

 
 

การประชุมประชาคมชุมชนในยางและชุมชนแหลมยาง  ในวันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2559  
ณ ศาลาชุมชนในยาง  เพ่ือร�วมคิดร�วมทํา ร�วมตัดสินใจ ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน$ ร�วมกันแก+ปaญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู+ เพ่ือแก+ปaญหาสําหรับการพัฒนาท+องถ่ินตามอํานาจหน+าท่ีของเทศบาลตําบล  

ส�วนท่ี ๑ ข+อมูลท่ัวไป 
ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อการประชุม ชุมชนในยาง 
ส�วนท่ี ๓ ปaญหา/ข+อเสนอแนะ  

แบบประเมินความพึงพอใจต�อการประชุมประชาคมระดับชุมชน ชุมชนชนในยาง  จํานวน 44 ชุด 

ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     ๒๒ คน  หญิง     ๒๒ คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว�า ๒๐ ป6     ๓ คน  ๒๑ – ๓๐ ป6      ๗ คน 
   ๓๑ – ๔๐ ป6    ๑๒ คน  ๔๑ – ๕๐ ป6      ๙ คน 
   ๕๑ – ๖๐ ป6     ๘ คน  มากกว�า ๖๐ ป6     ๕ คน 
๓. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    ๑๗ คน มัธยมศึกษา/เทียบเท�า     ๑๕ คน 
   อนุปริญญา      ๔ คน  ปริญญาตรี     ๗ คน 
   สูงกว�าปริญญาตรี  ๐ คน  อ่ืนๆ   ๑ คน 
๔. อาชีพ  รับราชการ      ๓ คน  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ๓ คน 
   ค+าขาย/ธุรกิจส�วนตัว ๕   คน  รับจ+าง      ๑๙ คน 
   นักเรียน/นักศึกษา    ๖ คน  การเกษตร       ๓ คน 
   อ่ืนๆ           ๒ คน 
 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 



ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อการประชุมประชาคมระดับชุมชน ชุมชนในยาง จํานวน ๔๔ ชุด 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใช8 ไม�พอใจ 

๑. การต+อนรับและการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ๒๗ คน ๑๗ คน - 
๒. การเปcดโอกาสให+ประชาชนมีส�วนร�วมหรือแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕ คน ๑๙ คน - 

๓. การประชาสัมพันธ$ให+ประชาชนรับรู+ข+อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒๐ คน ๒๔ คน - 
๔. ความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๘ คน ๒๖ คน - 
๕. การดําเนินงานเปSนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๑๘ คน ๒๖ คน - 
๖. ผลการดําเนินงานนําไปสู�การแก+ปaญหาของประชาชน ๑๖ คน ๒๘ คน  - 
๗. ประโยชน$ท่ีประชาชนได+รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๐ คน  ๒๔ คน - 
 

ปIญหา/ข8อเสนอแนะ  ๑. ให+ดําเนินการเร�งด�วนยิ่งดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจต�อการประชุมประชาคมระดับชุมชน ชุมชนชนแหลมยาง จํานวน ๔๑ ชุด 

ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป  
 ๑. เพศ   ชาย     ๒๑ คน  หญิง     ๒๐ คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว�า ๒๐ ป6     ๓ คน  ๒๑ – ๓๐ ป6      ๔ คน 
   ๓๑ – ๔๐ ป6     ๘ คน  ๔๑ – ๕๐ ป6      ๕ คน 
   ๕๑ – ๖๐ ป6    ๖ คน  มากกว�า ๖๐ ป6   ๑๕ คน 
๓. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    ๑๗ คน มัธยมศึกษา/เทียบเท�า     ๑๑ คน 
   อนุปริญญา      ๓ คน  ปริญญาตรี     ๗ คน 
   สูงกว�าปริญญาตรี  ๑ คน  อ่ืนๆ   ๒ คน 
๔. อาชีพ  รับราชการ      ๓ คน  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ๔ คน 
   ค+าขาย/ธุรกิจส�วนตัว ๑๐   คน  รับจ+าง      ๑๒ คน 
   นักเรียน/นักศึกษา    ๕ คน  การเกษตร       ๔ คน 
   อ่ืนๆ           ๓ คน  

ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อการประชุมประชาคมระดับชุมชน ชุมชนแหลมยาง จํานวน ๔๑ ชุด 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใช8 ไม�พอใจ 

๑. การต+อนรับและการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ๒๖ คน ๑๕ คน - 
๒. การเปcดโอกาสให+ประชาชนมีส�วนร�วมหรือแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

๒๖ คน ๑๕ คน - 

๓. การประชาสัมพันธ$ให+ประชาชนรับรู+ข+อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒๓ คน ๑๘ คน - 
๔. ความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๓ คน ๑๘ คน - 
๕. การดําเนินงานเปSนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๒๒ คน ๑๙ คน - 
๖. ผลการดําเนินงานนําไปสู�การแก+ปaญหาของประชาชน ๒๑ คน ๒๐ คน  - 
๗. ประโยชน$ท่ีประชาชนได+รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙ คน  ๒๒ คน - 
 
ปIญหา/ข8อเสนอแนะ  ๑. มีโครงการบางอย�างดําเนินการล�าช+า เช�นโครงการสร+างทางน้ําเข+า สภ.แกลง หรือท�อระบาย
น้ําทางเข+า สภ.แกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   ชาย     21 คน  หญิง     29 คน 
๒. อายุ   ตํ่ากว�า ๒๐ ป6     6 คน  ๒0 – ๓5 ป6      19 คน 
   ๓6 – ๔9 ป6    16 คน  มากกว�า 50 ป6     9 คน 
๓. ตําแน�งท่ีพักอาศัย   บ+านอยู�ในเขตสองข+างทาง      25 คน  
   บ+านอยู�บริเวณนี้แต�ไม�ได+อยู�ในเขตสองข+างทาง     16  คน 
   ไม�ได+อยู�บริเวณนี้     9 คน 
4. ปกติท�านเดินทางโดย รถบรรทุก      2 คน  รถเกdง      10 คน 
   รถกระบะ   13 คน  รถตู+    ๑ คน 
   รถมอเตอร$ไซค$  19 คน  รถจักรยาน  5 คน 
   เดินเท+า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท�านเดินทางโดยถนนสายนี้อย�างไร   
   ขับรถเอง       50 คน มีผู+อ่ืนขับให+  0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     1     คน   
   รับจ+างท่ัวไป    23 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 12    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     8 คน   
   ผู+ประกอบธุรกิจ/ค+าขาย   2 คน 
   ข+าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน 
   อ่ืนๆ ไม�ระบุ  1 คน 
7. ส�วนใหญ�ใช+ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได+มากกว�า 1 ข+อ) 
   ใช+เปSนเส+นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 0 คน 
   เส+นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   29 คน 
   เพ่ือการขนส�งขนย+าย/ขนส�งสินค+า-ค+าขาย  5 คน 
   ใช+เปSนทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ�าน(ต�างถ่ิน)  14 คน 
   การท�องเท่ียว     6 คน 
8. ความถ่ีของการใช+สายทางนี้ 
   1 วัน ต�อสัปดาห$  0 คน 
   2 วัน ต�อสัปดาห$  3 คน 
   3 วัน ต�อสัปดาห$  5 คน 

กองช�าง 

1.  โครงการก�อสร8างและปรับปรุง ถนนบริเวณบ8านช�างเจิดไปเช่ือม บ8านนายสมควร (ชุมชนในยาง)  
(กันเงิน 59) 



   4 วัน ต�อสัปดาห$  3 คน 
   5 วัน ต�อสัปดาห$  2 คน 
   6 วัน ต�อสัปดาห$  3 คน 
   7 วัน ต�อสัปดาห$  19 คน 
   นานๆใช+ครั้ง  15 คน 
 

ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อใช8บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น8อยท่ีสุด 
(1) 

น8อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส+นแบ�งช�องจราจร เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

- 6 16 17 11 

๒. อุปกรณ$ความปลอดภัย ไฟส�องสว�าง ปMายเตือน ปMาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

- 4 18 17 11 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม�ขรุขระ - 4 19 17 10 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข+างทาง และการตัดหญ+า
บริเวณข+างทาง 

- 2 20 18 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   ชาย     23 คน  หญิง     27 คน 
๒. อายุ   ตํ่ากว�า ๒๐ ป6     17 คน  ๒0 – ๓5 ป6     14 คน 
   ๓6 – ๔9 ป6    16 คน  มากกว�า 50 ป6     3 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     31 คน  สมรส     19  คน 
   หม+าย   0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา      0 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.  22 คน 
   ปวส./อนุปริญญา   7 คน  ปริญญาตรี    20 คน 
   สูงกว�าปริญญาตรี   1 คน   
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  13 คน  3-4 คน   28 คน 
   5-6 คน  9 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนข้ึนไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     1     คน   
   รับจ+างท่ัวไป    7 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 6    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     19 คน   
   ผู+ประกอบธุรกิจ/ค+าขาย   7 คน 
   ข+าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 คน 
   อ่ืนๆ ไม�ระบุ  0 คน 

ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อโครงการก�อสร8างปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว�างสนามกีฬาศูนย6เยาวชนเทศบาลตลาด 4 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น8อยท่ีสุด 
(1) 

น8อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ท�านรู+สึกพึงพอใจกับระบบไฟฟMาแสงสว�างสนามกีฬา
ศูนย$เยาวชน 

0 0 0 9 41 

๒. ความสว�างของไฟฟMาสนามกีฬาศูนย$เยาวชน ทําให+เกิด
ความสะดวกสบายมากข้ึน 

0 0 0 12 38 

3. ความสว�างของไฟฟMาสนามกีฬาศูนย$เยาวชน ทําให+เกิด
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

0 0 1 7 42 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังระบบไฟฟMาแสงสว�าง
สนามกีฬาศูนย$เยาวชน 

0 0 0 4 42 

2.  โครงการก�อสร8างปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว�างสนามกีฬาศูนย6เยาวชนเทศบาล  ตลาด ๔ (สนามบาสเก็ต
บอล) และติดตั้งมิเตอร6ไฟฟNา ๓ เฟส ๔ สาย ๑๕ (๔๕) แอมปR  (ชุมชนมาบใหญ�) (กันเงิน59) 



 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     29 คน  หญิง     21 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว�า ๒๐ ป6     2 คน  ๒0 – ๓5 ป6     11 คน 
   ๓6 – ๔9 ป6    33 คน  มากกว�า 50 ป6     4 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     16 คน  สมรส     28  คน 
   หม+าย   6 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา      19 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.  19 คน 

    ปวส./อนุปริญญา   11 คน  ปริญญาตรี    1 คน  
   สูงกว�าปริญญาตรี   0 คน   
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  6 คน  3-4 คน   40 คน  
   5-6 คน  4 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนข้ึนไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     5     คน   
   รับจ+างท่ัวไป    17 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 8    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     3 คน   
   ผู+ประกอบธุรกิจ/ค+าขาย   10 คน 
   ข+าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 คน 
   อ่ืนๆ ไม�ระบุ  0 คน 

ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อโครงการขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟNา บริเวณถนนหนองโบสถ6-แยกโพธิ์ทอง ชุมชนในยาง 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น8อยท่ีสุด น8อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
๑. ความสว�างในเวลากลางคืนของไฟฟMาบริเวณถนน
หนองโบสถ$-แยกโพธิ์ทอง 

1 3 8 24 14 

๒. ไฟฟMาบริเวณถนนหนองโบสถ$-แยกโพธิ์ทอง ทําให+ผู+ใช+ 
ใช+ถนนได+ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

0 1 12 22 15 

3. ความเหมาะสมของจุดติดต้ัง ไฟฟMาบริเวณถนนหนอง
โบสถ$-แยกโพธิ์ทอง 

0 0 5 25 20 

4. ไฟฟMาบริเวณถนนหนองโบสถ$-แยกโพธิ์ทอง ลดการ
เกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

0 0 3 14 33 

5. ไฟฟMาบริเวณถนนหนองโบสถ$-แยกโพธิ์ทอง ช�วยทําให+
ทัศนะวิสัยในการขับข่ีดีข้ึน 

0 1 4 12 33 

3.  โครงการขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟNา บริเวณถนนหนองโบสถ6-แยกโพธิ์ทอง ชุมชนในยาง 



 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     20 คน  หญิง     30 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว�า ๒๐ ป6     ๓ คน  ๒0 – ๓5 ป6      15 คน 
   ๓6 – ๔9 ป6    20 คน  มากกว�า 50 ป6     12 คน 
๓. ตําแน�งท่ีพักอาศัย   บ+านอยู�ในเขตสองข+างทาง      14 คน  
   บ+านอยู�บริเวณนี้แต�ไม�ได+อยู�ในเขตสองข+างทาง     23  คน 
   ไม�ได+อยู�บริเวณนี้     13 คน 
4. ปกติท�านเดินทางโดย รถบรรทุก      1 คน  รถเกdง      13 คน 
   รถกระบะ   4 คน  รถตู+    ๑ คน 
   รถมอเตอร$ไซค$  25 คน  รถจักรยาน  3 คน 
   เดินเท+า   3 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท�านเดินทางโดยถนนสายนี้อย�างไร   
   ขับรถเอง       44 คน มีผู+อ่ืนขับให+  4 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     4     คน   
   รับจ+างท่ัวไป    ๑7 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     5 คน   
   ผู+ประกอบธุรกิจ/ค+าขาย   6 คน 
   ข+าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 คน 
   อ่ืนๆ แม�บ+าน       ๒ คน 
   อ่ืนๆ ไม�ระบุ  1 คน 
7. ส�วนใหญ�ใช+ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได+มากกว�า 1 ข+อ) 
   ใช+เปSนเส+นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 5 คน 
   เส+นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   31 คน 
   เพ่ือการขนส�งขนย+าย/ขนส�งสินค+า-ค+าขาย  1 คน 
   ใช+เปSนทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ�าน(ต�างถ่ิน)  22 คน 
   การท�องเท่ียว     1 คน 
8. ความถ่ีของการใช+สายทางนี้ 
   1 วัน ต�อสัปดาห$  0 คน 
   2 วัน ต�อสัปดาห$  1 คน 
   3 วัน ต�อสัปดาห$  4 คน 
   4 วัน ต�อสัปดาห$  1 คน 

4.  โครงการก�อสร8างและปรับปรุงซอยทางเช่ือมศาลาตาผ�อง ซอย 5 ตัด 7 (ชุมชนสารนารถ) 



   5 วัน ต�อสัปดาห$  4 คน 
   6 วัน ต�อสัปดาห$  0 คน 
   7 วัน ต�อสัปดาห$  16 คน 
   นานๆใช+ครั้ง  24 คน 
  

ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อใช8บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น8อยท่ีสุด 
(1) 

น8อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส+นแบ�งช�องจราจร เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

- 5 22 24 9 

๒. อุปกรณ$ความปลอดภัย ไฟส�องสว�าง ปMายเตือน ปMาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

- 4 24 26 6 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม�ขรุขระ - 5 20 27 9 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข+างทาง และการตัดหญ+า
บริเวณข+างทาง 

- - 22 27 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     17 คน  หญิง     33 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว�า ๒๐ ป6     7 คน  ๒0 – ๓5 ป6      14 คน 
   ๓6 – ๔9 ป6    17 คน  มากกว�า 50 ป6     12 คน 
๓. ตําแน�งท่ีพักอาศัย   บ+านอยู�ในเขตสองข+างทาง      21 คน  
   บ+านอยู�บริเวณนี้แต�ไม�ได+อยู�ในเขตสองข+างทาง     17  คน 
   ไม�ได+อยู�บริเวณนี้     12 คน 
4. ปกติท�านเดินทางโดย รถบรรทุก      4 คน  รถเกdง      11 คน 
   รถกระบะ   6 คน  รถตู+    3 คน 
   รถมอเตอร$ไซค$  15 คน  รถจักรยาน  6 คน 
   เดินเท+า   5 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท�านเดินทางโดยถนนสายนี้อย�างไร   
   ขับรถเอง       45 คน มีผู+อ่ืนขับให+  5 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     6     คน   
   รับจ+างท่ัวไป    19 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 9    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     5 คน   
   ผู+ประกอบธุรกิจ/ค+าขาย   7 คน 
   ข+าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 คน 
   อ่ืนๆ ไม�ระบุ  0 คน 
7. ส�วนใหญ�ใช+ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได+มากกว�า 1 ข+อ) 
   ใช+เปSนเส+นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 2 คน 
   เส+นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   23 คน 
   เพ่ือการขนส�งขนย+าย/ขนส�งสินค+า-ค+าขาย  6 คน 
   ใช+เปSนทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ�าน(ต�างถ่ิน)  15 คน 
   การท�องเท่ียว     9 คน 
8. ความถ่ีของการใช+สายทางนี้ 
   1 วัน ต�อสัปดาห$  1 คน 
   2 วัน ต�อสัปดาห$  4 คน 
   3 วัน ต�อสัปดาห$  0 คน 
   4 วัน ต�อสัปดาห$  3 คน 
   5 วัน ต�อสัปดาห$  2 คน 

5.  โครงการก�อสร8างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาหัก) 



   6 วัน ต�อสัปดาห$  5 คน 
   7 วัน ต�อสัปดาห$  7 คน 
   นานๆใช+ครั้ง  26 คน 
  

ส�วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต�อใช8บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น8อยท่ีสุด 
(1) 

น8อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส+นแบ�งช�องจราจร เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

6 9 21 11 3 

๒. อุปกรณ$ความปลอดภัย ไฟส�องสว�าง ปMายเตือน ปMาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

4 12 17 13 4 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม�ขรุขระ 2 10 22 11 5 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข+างทาง และการตัดหญ+า
บริเวณข+างทาง 

6 10 19 11 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


