
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)    

ของของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง      
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดของ อปท.ในเขตจังหวัด      
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25625644  

 



 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 
 
 

 แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง สรุปดังนี้ 
1.  วิธีการประเมิน 

1.1  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
-  ก ำหนดแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

    แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)  ของ
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์
และประเด็นกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

-  สุ่มประเมินประชำกรในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง ท้ัง 7 หมู่บ้ำน จ ำนวน 140 คน  (หมู่ท่ี 1-4 
จ ำนวนบ้ำนละ 20 ชุด รวม 80 ชุด หมู่ท่ี 5-7 จ ำนวนบ้ำนละ 20 ชุด รวม 60 ชุด) 

 
 1.2  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมำณ  ส ำรวจในช่วงเดือนตุลำคม  พ.ศ. 2564 

 
1.3  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท ำกำรสุ่มประเมินประชำกร        

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
1.  หมู่ที ่ 1  บ้ำนห้วยเป้ำ 20 
2.  หมู่ที่  2  บ้ำนแม่กอน 20 
3.  หมู่ที่  3  บ้ำนทุ่งข้ำวพวง 20 
4.  หมู่ที่  4  บ้ำนแม่จำ 20 
5.  หมู่ที่  5  บ้ำนห้วยป่ำฮ่อม 20 
6.  หมู่ที่  6  บ้ำนขุนคอง 20 
7.  หมู่ที่  7  บ้ำนห้วยตีนตั่ง 20 

รวมประชากรเป้าหมาย 140  คน 
1.4   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  140 ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจำกแบบประเมินทั้งหมด  140  ชุด 

1.5  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  1.5.1   วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท ำแบบประเมินโดยหำค่ำร้อยละ 

1.5.2   วิเครำะห์ควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำนฯ  ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและประเด็นกำร
ประเมินของ อปท.  

 
 

/2.ผลกำรประเมิน... 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวงในภำพรวม 



 
 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   140   คน 
  1.1  เพศ   ชำย จ ำนวน   76   คน  

1.2  เพศ   หญิง   จ ำนวน     64   คน   
 

2.  อายุ 
2.1   ต่ ำกว่ำ  20  ปี     จ ำนวน   13  คน   

  2.2  ระหว่ำง  20 -30  ปี   จ ำนวน   24 คน   
  2.3  ระหว่ำง  31 - 40  ปี  จ ำนวน   38 คน  
  2.4  ระหว่ำง  41 – 50 ปี   จ ำนวน  22 คน  
  2.5  ระหว่ำง  51 – 60 ปี   จ ำนวน  26 คน  
  2.6  มำกกว่ำ  60  ปี      จ ำนวน  17 คน   
 
 

3.  การศึกษา 
  3.1   ประถมศึกษำ   จ ำนวน      72 คน   
  3.2  มัธยมหรือเทียบเท่ำ          จ ำนวน    40 คน    
  3.3  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  จ ำนวน          17 คน    
  3.4  ปริญญำตรี      จ ำนวน       9    คน 
  3.5 สูงกว่ำปริญญำตรี   จ ำนวน      2 คน 
    
 

4.  อาชีพ 
  4.1  รับรำชกำร     จ ำนวน  10 คน  
  4.2  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    จ ำนวน  14 คน 
  4.3  ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว    จ ำนวน  16 คน 

4.4  รับจ้ำง     จ ำนวน  11 คน 
  4.5  นักเรียน/นักศึกษำ    จ ำนวน    4 คน 
  4.6  เกษตรกร     จ ำนวน            82 คน 
  4.7  อื่นๆ     จ ำนวน    3 คน 
 
 

/ส่วนที่  2...  
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่  2  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (คน/%) 

มาก ปานกลาง น้อย 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 110/80 26/18.8 4/1.82 
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 95/70 40/28.64 5/1.36 
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 78/66.82 58/29.55 4/3.63 
4  ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี ท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม 71/59.09 60/37.73 9/3.18 
5.  ควำมเหมำะสมของระยะเวลำด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม 72/52.73 65/45.45 3/1.82 
6.  กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 70/50.91 67/47.73 3/1.33 
7.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 100/77.73 39/21.82 1/0.45 
8.  ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 125/85 10/13.18 5/1.82 

 
3.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม/งำน) ของ
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และ
ประเด็นกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  พบว่ำ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 80 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 พึงพอใจ
ระดับน้อย จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 70 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.64 พึง
พอใจระดับน้อย จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำก จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 66.82 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 
พึงพอใจระดับน้อย จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 37.73 
พึงพอใจระดับน้อย จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการหรือกิจกรรม พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 พึงพอใจ
ระดับน้อย จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 

6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก จ ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.91 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73 พึงพอใจระดับน้อย จ ำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.36 

 
 

/7. มีกำรแก้ไขปัญหำ... 



 
 

7.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 77.73 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 
พึงพอใจระดับน้อย จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 85 พึงพอใจระดับปำนกลำงจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18 พึง
พอใจระดับน้อย จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 

 
4.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตำมที่เทศบำลได้ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  โดยแบ่งช่วงของผลกำรประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ  คือ  น้อย  ปำนกลำง  มำก  ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  85  
เทียบกับผลกำรประเมินของปีงบประมำณ 2564 เพ่ิมข้ึน 17.14  
 4.2  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในข้อ  4.1  จะเห็นได้ว่ำประชำชนมีความพึงพอใจมากต่อกำร
ด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เหตุผลที่ท ำให้ผลกำรประเมินสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำนั้น  
อำจจะมำจำกเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  สำมำรถแก้ไขปัญหำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
เมืองและชนบท และมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม  ท ำให้ประชำชนมีควำมพึง
พอใจมำกในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  โดยข้อมูลที่จะท ำให้หำสำเหตุได้คือ  กำรเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก   

 
5.  ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  คณะกรรมกำรติดตำมแผนประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทุ่ง
ข้ำวพวง  มีข้อเสนอแนะต่อนำยกเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  ดังนี้ 

5.1  เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  ควรจะด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/งำนในทุกยุทธศำสตร์ให้บรรลุผล
ส ำเร็จให้มำกกว่ำนี้   

5.2  หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรเนื่องจำกเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจ และต้องหำทำง
แก้ปัญหำให้กับประชำชนได้  เมื่อประชำชนได้เข้ำใจและปัญหำได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท ำให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ใจต่อเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวงดีขึ้น   

5.3  เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  สำมำรถน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งรำยละเอียดตำมที่ได้แสดงในผลกำรประเมินควำมพึงพอใจข้ำงต้นแล้ว 
 
 

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

 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะหมู่บ้ำน/รำยโครงกำร 
 
หมู่ที่ 1  - ไม่มี – 
 
หมู่ที่ 2  โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
 1. ที่ประชุมหมู่บ้ำนแจ้งว่ำ ยังต้องปรับปรุงเรื่องถนน  

 
หมู่ที่ 3   

1. อยำกให้เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวงและประชำชน มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมและโครงกำรของ 
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 
 
หมู่ที่ 4  
 1. อยำกให้ท ำประชำคมในวันที่ประขุมประจ ำเดือน 
 
หมู่ที่ 5  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
 1. ท ำงำนไม่สวย ไม่เรียบร้อย หยำบมำก 
 2. ขอให้ท ำดีกว่ำนี้ 
 
หมู่ที่ 6    - ไม่มี - 
หมู่ที่ 7    - ไม่มี - 

 
 
 
 
 


