
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนี้เป็นแบบสอบถามส าหรับ

ประชาชน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. แยกตามยุทธศาสตร์ 
  ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 
 2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี    21 -30  ปี 
   31-40  ปี     41-50  ปี 
   51-60  ปี     มากกว่าเท่ากับ 61 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้าง / หม้าย 

4. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท     สูงกว่าปริญญาโท 

5. อาชีพ  รับราชการ     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานบริษัทเอกชน   ค้าขาย 
   เกษตรกร     อ่ืน โปรดระบุ…………………… 

6. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,001 – 20,000  บาท 
   20,001 - 30,000 บาท   30,001 – 40,000  บาท 
   มากกว่า 40,000  บาท 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  แยกตามยุทธศาสตร์ 

 ให้ท่านพิจารณาโครงการ/กิจกรรมแต่ละข้อขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใดแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งมี  5 ระดบั ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านบริการสาธารณะ      
๑.1 การก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า 
สะพาน ทางเท้า และปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัย 

     

๑.2 การพัฒนาระบบจราจร      
๑.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

2.1 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ      
2.2 การจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์แก่เด็ก      
2.3 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์      
2.4 การจัดกิจกรรมตักบาตรท้องน้ าในวนัลอยกระทง      
2.5 การจัดกิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ      
2.6 การจัดงานวันส าคัญของชาติ  เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ 

     

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
3.1 การส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตทางการเกษตร      
3.2 การส่งเสริมและฝึกอบรม ส่งเสริมและการเพิ่มรายได้แก่
ชุมชน 

     

3.3 การสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง      
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      
4.1 การด าเนนิการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ      
4.2 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน      
4.3 การส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      
4.4 การดูแลผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ปว่ยเอดส์      
4.5  การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

     

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว      
5.1 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
5.2 การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าตา่ง ๆ การป้องกัน
น้ าท่วมและน้ าเสีย 

     

5.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร      



รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี      
6.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารงาน อบต.      
6.2 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความ      
เชียวชาญและมีทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

     

6.3 การสนบัสนนุการปฏิบัตงิานโดยปรบัปรุงและพฒันาระบบ
เทคโนโลยี  

     

เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่        
 
 
ส่วนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ในภาพรวม  
ให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีการด าเนินงานมากน้อยเพียงใดแล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งมี  5 ระดับ ดังนี้ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม      
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/
กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ      
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

     

6. การด าเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

     

8. ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับจากการด าเนนิโครงการ/
กิจกรรม 

     

 
โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 


