


 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

โครงการซ่อมแซมฝาบอ่พักท่อระบายน  า ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที ่1  
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

(งบประมาณ  469,900 บาท) 
 

   
   
 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
โดย  ฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 



โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน  า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1  
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

 
*********************** 

 
   โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน ้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1     
ต้าบลปากคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณตั งไว้ 469,900 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
งบประมาณประจ้าปี 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ข้อ 7  
 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
- เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้รถใช้ถนน 

 
สัญญาจ้าง 

  โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน ้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1     
ต้าบลปากคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ท้าสัญญา 469,900 
บาท  สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เริ่มด้าเนินการตั งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 
สัญญาสิ นสุดลงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ระยะเวลาด้าเนินการตามสัญญา 60 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ  งบประมาณปี  พ.ศ. 2564 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการ  โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน ้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง     หมู่
ที่ 1 ต้าบลปากคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั งจ่ายจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40    
ข้อ 7  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

1.  ผลผลิต  (OUT  PUT) 
 1.1  เป้าหมาย/ปริมาณ 
          เกินจ้านวนที่ก้าหนดไว้/ครบตามจ้านวน    ไม่ครบ/ขาด 
 1.2  เวลา  
          เสร็จก่อนเวลา/เสร็จทันเวลา     ล่าช้ากว่าก้าหนด 
 1.3  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจริง 
          อยู่ในงบประมาณ      เกินงบประมาณที่ก้าหนด 
 1.4  คุณภาพ 
          ตรงตามมาตรฐาน      ใช้ประโยชน์ได้นาน  
          ไมต่รงตามมาตรฐาน      ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามระดับที่ก้าหนด 
 1.5  ความพึงพอใจ 
          ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องพอใจ    บางฝ่ายไม่พอใจ          ไม่แน่ใจ 

2.  ผลลัพธ์  (OUT  COME) 
 การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
          ตรงกลุ่ม     ไม่ตรงกลุ่ม           ไม่แน่ใจ 
          มีความเสมอภาค    ไม่มีความเสมอภาค          ไม่แน่ใจ 
          มีความสุจริต     มีการทุจริต           ไม่แน่ใจ 
          ผู้รับผิดชอบให้ความเอาใจใส่   ผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลย   ไม่แน่ใจ 

3.  ผลลัพธ์สุดท้าย  (ULTIMATE  OUTCOME) 
 ผลผลิต    ตรงตามเป้าหมาย/มากกว่า 
     ไม่ตรงตามเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์    ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลลัพธ์สุดท้าย   โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
     โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
 



4.  สรุปผลการประเมิน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม  ใช้เกณฑ์การพิจารณาให้เลือกตอบ 5 ระดับ และใช้เกณฑ์    ใน

การแปลความหมายโดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อการ
ด้าเนินโครงการของลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) จ้าแนก 5 ระดับ      
(บุญชุม ศรีสะอาด, 2553 : 82-84, 121) โดยพิจารณาขนาดของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี  

ระดับ 5   หมายถึง   พอใจมากที่สุด   (ค่าเฉลี่ย  4.51  -  5.00) 
ระดับ 4   หมายถึง   พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย  3.51  -  4.50)  
ระดับ 3   หมายถึง   พอใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  2.51  -  3.50) 
ระดับ 2   หมายถึง   พอใจน้อย (ค่าเฉลี่ย  1.51  -  2.50) 
ระดับ 1   หมายถึง   พอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย  1.00  -  1.50) 
   

ค่ามัธยฐาน  (Median)  ก้าหนดค่ากลางของโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน ้า ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1 ต้าบลปากคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ     
คือ  3  
 โดยก าหนดแบบสอบถาม  จ านวน  50  ชุด  มีผู้ตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา  50  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100  ดังนี  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 50 คน พบว่า เพศชาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

เป็นเพศหญิง  30  คน คิดเป็นร้อยละ  60.00  อายุเฉลี่ยไม่เกิน 30 ปี  12  คน คิดเป็นร้อยละ  24.00    
อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31–60 ปี  30  คน คิดเป็นร้อยละ  60.00  อายุเฉลี่ยเกินกว่า 60 ปี  8  คน         คิด
เป็นร้อยละ 16  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป  48  คน คิดเป็นร้อยละ  96.00  
และเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ  2  คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 รายละเอียดตาม ตารางท่ี  1     

 
  

ตารางท่ี  1 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ  
เพศ   ( ) S.D. 
     ชาย 20 40.00 1.60 0.495 
     หญิง 30 60.00   

อายุ     
     ไม่เกิน  30  ป ี 12 24.00 Mode  
     31  -  60  ป ี
     เกินกว่า 60 ป ี

30 
8 

60.00 
16 

(31 - 60  ปี)  

สถานะ     
     ประชาชนทั่วไป     48 96.00 Mode  
     เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ 2 4.00 (ประชาชนทั่วไป)  

 



ส่วนที่  2  ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน ้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1 ต้าบลปากคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจกับผลการด้าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  3.68  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 6 ข้อ ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อ ประชาชนได้รับประโยชน์ 
มีความสะดวกและปลอดภัย มีค่าคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.86  รองลงมา       
คือหัวข้อ ผลการด้าเนินโครงการสามารถน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนา
ท้องถิ่น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  3.78 , เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.74 , การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว/เรียบร้อย 
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.70 , มีการแจ้งเตือน/ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างหรือ             ปิดกั น
เส้นทาง และระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.62 , มีการประชาสัมพันธ์/ติดตั งป้าย               แจ้ง
รายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.58  และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ       
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.46  รายละเอียดตาม ตารางท่ี  2 
   
ตารางท่ี  2 

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปลผล 

ก่อนด าเนินการ 
1. เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ น 

3.74 0.876 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์/ติดตั งป้ายแจ้งรายละเอียด
ข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ 

3.58 0.835 มาก 

ระหว่างด าเนินการ 
3. มีการแจ้งเตือน/ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการ
ก่อสร้างหรือปิดกั นเส้นทาง  และระหว่างการก่อสร้าง 

3.62 0.967 มาก 

4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ 

3.46 1.054 ปานกลาง 

5. การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว/เรียบร้อย 3.70 1.074 มาก 
หลังด าเนินการ 
6. ประชาชนได้รับประโยชน์  มีความสะดวกและปลอดภัย 3.86 0.881 มาก 
7. ผลการด้าเนินโครงการสามารถน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น 

3.78 0.864 มาก 

ภาพรวม 3.68 0.799 มาก 

 

 

 



 

8. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงแก้ไข/อ่ืน ๆ 
  ประชาชนมีข้อคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี เรียบร้อยดี พอใจมาก มีการตรวจสอบดูแลมากขึ น ควรท้า
ให้แข็งแรง สามารถใช้ได้ในระยะยาว บางคนแนะน้าว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตะแกรงเหล็กจะดีกว่า ฝาบ่อพักบางจุด     
ไม่สนิท รถวิ่งกระแทกเสียงดัง แตกง่าย ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน มีการวางของกีดขวางการจราจร ควรมี
เจ้าหน้าที่มาดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ น ต้องการไฟฟ้าส่องสว่าง -ปรับปรุงไฟปากทางเข้า
ซอยป้าแดง ต้องการให้มีการเปลี่ยนฝาท่อระบายน ้าในซอยสองพ่ีน้อง ต้องการให้ อบจ.ใส่ใจดูแล             พื นที่
สาธารณะให้ดี หมั่นสอดส่องความทุกข์ของประชาชน และควรท้าถนนซอยยกสูงเท่าถนนหลักด้วย ฯลฯ เป็น
ต้น   

ผลสรุปการด าเนินโครงการ โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน ้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1 ต้าบลปากคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  ปรากฏว่า       
ได้คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.68  เกินกว่าค่ามัธยฐาน (Median) ที่ก้าหนด สรุปได้ว่าโครงการดังกล่าว        
ประสบความส้าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั งไว้ ด้าเนินการเสร็จตามระยะเวลา  
ที่ก้าหนด และประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก กับการด้าเนินโครงการ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ภาพการติดตามและประเมินผล 
โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน  า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1  

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


