ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวงในภำพรวม
แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวม โดยกำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง สรุปดังนี้
1. วิธีการประเมิน
1.1 กาหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กำหนดแบบประเมินควำมพึงพอใจ
 แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรดำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ของ
เทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจ กำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์
และประเด็นกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- สุ่มประเมินประชำกรในเขตเทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง ทั้ง 8 หมู่บ้ำน จำนวน 220 คน (หมู่ที่ 1-4
จำนวนบ้ำนละ 30 ชุด รวม 120 ชุด หมู่ที่ 5-8 จำนวนบ้ำนละ 25 ชุด รวม 100 ชุด)
1.2 กาหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมำณ สำรวจในช่วงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562
1.3 ดาเนินการประเมิน
- ลงพื้นที่และทำกำรสุ่มประเมินประชำกร
จานวนประชากรเป้าหมาย
ที่ทาแบบประเมิน
1. หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยเป้ำ
35
2. หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่กอน
30
3. หมู่ที่ 3 บ้ำนทุ่งข้ำวพวง
35
4. หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่จำ
30
5. หมู่ที่ 5 บ้ำนห้วยป่ำฮ่อม
30
6. หมู่ที่ 6 บ้ำนขุนคอง
30
7. หมู่ที่ 7 บ้ำนห้วยตีนตั่ง
30
รวมประชากรเป้าหมาย
220 คน
1.4 เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 220 ชุด
- บันทึกข้อมูลจำกแบบประเมินทั้งหมด 220 ชุด
1.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
1.5.1 วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหำค่ำร้อยละ
1.5.2 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจผลกำรดำเนินงำนฯ ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและประเด็นกำร
ประเมินของ อปท.
ชื่อชุมชน

2. ผลการ...

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ตาบลทุ่งข้าวพวง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. จานวนประชากรที่ทาแบบประเมิน จานวน 220 คน
1.1 เพศ
ชำย จำนวน 116 คน
1.2 เพศ
หญิง จำนวน 104 คน
2. อายุ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ต่ำกว่ำ 20 ปี
ระหว่ำง 20 -30 ปี
ระหว่ำง 31 - 40 ปี
ระหว่ำง 41 – 50 ปี
ระหว่ำง 51 – 60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปี

3. การศึกษา
3.1 ประถมศึกษำ
3.2 มัธยมหรือเทียบเท่ำ
3.3 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ
3.4 ปริญญำตรี
3.5 สูงกว่ำปริญญำตรี
4. อาชีพ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

รับรำชกำร
เอกชน/รัฐวิสำหกิจ
ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้ำง
นักเรียน/นักศึกษำ
เกษตรกร
อื่นๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

13
24
48
32
47
56

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

137
51
23
7
2

คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

15
24
36
11
4
127
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ส่วนที่ 2 ...

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ
ประเด็นการประเมิน
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
5. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม
6. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
7. มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ (คน/%)
มาก

ปานกลาง

น้อย

176/80
154/70
147/66.82
130/59.09
116/52.73
112/50.91
171/77.73
187/85

40/18.8
63/28.64
65/29.55
83/37.73
100/45.45
105/47.73
48/21.82
29/13.18

4/1.82
3/1.36
8/3.63
7/3.18
4/1.82
3/1.33
1/0.45
4/1.82

3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรดำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม/งำน) ของ
เทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และ
ประเด็นกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 80 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 พึงพอใจระดับ
น้อย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 70 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.64 พึงพอใจ
ระดับน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 66.82 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 พึง
พอใจระดับน้อย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63
4. ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.73 พึงพอใจ
ระดับน้อย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาดาเนิ น โครงการหรือกิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึ งพอใจในระดับ มำก
จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 พึงพอใจ
ระดับน้อย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82
6. การให้ บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ
50.91 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73 พึงพอใจระดับน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.36
7. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 77.73 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 พึงพอใจ
ระดับน้อย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 85 พึงพอใจระดับปำนกลำงจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18 พึงพอใจระดับ
น้อย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตำมที่ เทศบำลได้ ดำเนิ น กำรประเมิ นควำมพึ งพอใจของประชำชน โดยแบ่งช่ว งของผลกำรประเมิ น
ออกเป็น 3 ระดับ คือ น้อย ปำนกลำง มำก ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85
เทียบกับผลกำรประเมินของปีงบประมำณ 2561 เพิ่มขึ้น 17.14
4.2 วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จำกกำรวิ เครำะห์ ผ ลกำรประเมิ น ในข้ อ 4.1 จะเห็ น ได้ ว่ ำ ประชำชนมี ค วามพึ งพอใจมากต่ อ กำร
ดำเนินงำนของ เทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เหตุผลที่ทำให้ผลกำรประเมินสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำนั้น
อำจจะมำจำกเทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง สำมำรถแก้ไขปัญหำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
เมืองและชนบท และมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม ทำให้ประชำชนมีควำมพึง
พอใจมำกในกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง โดยข้อมูลที่จะทำให้หำสำเหตุได้คือ กำรเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก
5. ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ คณะกรรมกำรติดตำมแผนประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลทุ่ง
ข้ำวพวง มีข้อเสนอแนะต่อนำยกเทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง ดังนี้
5.1 เทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง ควรจะดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/งำนในทุกยุทธศำสตร์ให้บรรลุผล
สำเร็จให้มำกกว่ำนี้
5.2 หำกไม่ สำมำรถดำเนิ น กำรเนื่ องจำกเหตุผ ลใดก็ควรจะชี้แจงให้ ประชำชนเข้ำใจ และต้องหำทำง
แก้ปัญหำให้กับประชำชนได้ เมื่อประชำชนได้เข้ำใจและปัญหำได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ใจต่อเทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวงดีขึ้น
5.3 เทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง สำมำรถนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งรำยละเอียดตำมที่ได้แสดงในผลกำรประเมินควำมพึงพอใจข้ำงต้นแล้ว
************************************

ข้อเสนอแนะหมู่บ้ำน/รำยโครงกำร
หมู่ที่ 1 - ไม่มี –
หมู่ที่ 2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
1. ที่ประชุมหมู่บ้ำนแจ้งว่ำ ยังต้องปรับปรุงเรื่องถนน
หมู่ที่ 3
1. อยำกให้เทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวงและประชำชน มีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมและโครงกำรของ
เทศบำลตำบลทุ่งข้ำวพวง
หมู่ที่ 4
1. อยำกให้ทำประชำคมในวันที่ประขุมประจำเดือน
หมู่ที่ 5 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
1. ทำงำนไม่สวย ไม่เรียบร้อย หยำบมำก
2. ขอให้ทำดีกว่ำนี้
หมู่ที่ 6 - ไม่มี หมู่ที่ 7 - ไม่มี หมู่ที่ 8 - ไม่มี -

