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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาของเทศบาลต าบลง้ิวด่อน   
ในผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ความพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม  ความพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานของในแต่ละยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
ผู้รับผิดชอบ  งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลงิ้วด่อน  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
ลักษณะงาน  การประเมินความพึงพอใจ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อน 
2.  เพ่ือน าผลการส ารวจ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประชาชนมาพิจารณา

ทบทวนและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และความพึงพอใจให้กับประชาชน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส ารวจความพึงพอใจ 
1.  ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อน  
2.  ผลการส ารวจ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประชาชนมาพิจารณาทบทวน

และวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
3.  เป็นแนวทางในการพัฒนา และความพึงพอใจให้กับประชาชน 

วิธีการส ารวจความพึงพอใจ 
 ด าเนินการโดยการส่งแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น  368 ชุด ให้กับประชาชนต าบลงิ้วด่อนทั้ง   
16   หมู่บ้าน ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน  355 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.47 
 การก าหนดตัวอย่างใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน  ดังนี้ 
 
                                       
 

 
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
x2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% ( x2 = 3.841) 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 ส่วนที่  1   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ 

ส่วนที่  2   เป็นค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านที่ดี 

- ผลการด าเนินงานโดยภาพรวม 

- ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
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1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อตุสาหกรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่วนที่  3   ความพึงพอใจต่อผลการบริการของส่วนราชการในเทศบาลต าบลงิ้วด่อน 
ส่วนที่  4   ความพึงพอใจต่อการบริการที่ เทศบาลต าบลงิ้วด่อน ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 
โดยลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลงิ้วด่อน เป็นแบบมาตรา

ส่วนการประเมินค่า ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก  ตามระดับความส าคัญ  5 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับการใช้ปัจจัย           คะแนน 
  ดีมาก       5 
  ดี       4 
  พอใช้       3 
  น้อย       2   
  ปรับปรุง       1 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1.   น าแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

2.   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลเทศบาลต าบลงิ้วด่อนก าหนด 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ส ารวจได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากโครงการ 
2. การส่งแบบสอบถามจะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานประชาคม  ประชาชน  

ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายใน    
15  วัน 

3. ได้ทั้งหมดแล้ว  น ามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามข้ันตอนต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ใช้สถิติ  ดังนี้ 
1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
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 1.1  ค่าร้อยละ (%) 
 ร้อยละ  =   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามข้อนั้น X 100 
            จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.2 สูตรค่าเฉลี่ย  ( ) 

 
การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ 

1. วิเคราะห์รายการส ารวจเป็นรายข้อ และในภาพรวม  โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย    
ร้อยละของค่าเฉลี่ย 

2. การแปลผล “ระดับความพึงพอใจ”  โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์  ดังนี้ 
การแปลผล “ระดับความพึงพอใจ”   

ค่าเฉลี่ย 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  เท่ากับ 1.01–1.50   แสดงว่าผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลงิ้วด่อนอยู่ในระดับปรับปรุง  ถือว่าไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายสมควรยกเลิก/ยุติการ
ด าเนินการ 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 1.51 – 2.50  แสดงว่า ผลการด าเนินงานของ  
เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  อยู่ในระดับน้อย  ถือว่าไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายสมควรเสนอให้มีการด าเนินการ
หาแนวทางในการด าเนินโครงการเพ่ือสนองความพึงพอใจของประชาชน 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 2.51 – 3.50 แสดงว่า ผลการด าเนินงานของ  
เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  อยู่ในระดับพอใช้  ถือว่ายังไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  และควรมีการปรับปรุงส่งเสริมให้
มีโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.51 – 4.50  แสดงว่า ผลการด าเนินงานของ  
เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  อยู่ในระดับดี  ถือว่าประสบความส าเร็จ  แต่ควรสนับสนุนและต่อยอดโครงการกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูงสุด 

- เฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.51–5.00 แสดงว่าผลการด าเนินการของเทศบาลต าบลงิ้วด่อน 
อยู่ในระดับดีมาก   ถือว่าการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
  ร้อยละ 

-  หากสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจดีมาก   มีร้อยละ 90-100 แสดงว่า  
เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายในระดับดีมาก 
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-  หากสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจระดับดี  มีร้อยละ 70 -90 แสดงว่า  

เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายในระดับด ี
-  หากสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจระดับพอใช้   มีร้อยละ 50 -70 แสดงว่า  

เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายในระดับพอใช้ 
-  หากสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจระดับน้อย มีร้อยละ 30 -50 แสดงว่า  

เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานไดบ้รรลุตามเป้าหมายในระดับน้อย 
-  หากสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจระดับปรับปรุง มีร้อยละ 10 -30 แสดงว่า  

เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายในระดับปรับปรุง 
   
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ช่วงเวลาในการติดตามประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานหว้งระยะเวลา   ปีงบประมาณ  2561 
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยด าเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1–25  กันยายน 2561 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ต าบลง้ิวด่อนประจ าปี พ.ศ. 2561 เสนอดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

เทศบาลต าบลงิ้วด่อนด าเนินการโดยการส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลงิ้วด่อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   จ านวนทั้งสิ้น 368 ชุด ให้กับประชาชนต าบลงิ้วด่อนทั้ง  16   
หมู่บ้าน  ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน  355  ชุด คิดเป็นร้อยละ  96.47 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  ประชากรที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน  355  ราย เป็นแสดงเพศชาย จ านวน 162 ราย  
คิดเป็น  ร้อยละ  45.63  เป็นเพศหญิง  จ านวน  193  ราย  คิดเป็น  ร้อยละ  54.37  ดังตาราง  

 
ตารางที่  1.  แสดงประชากรผู้ตอบประเมินความพึงพอใจตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 162 45.63   
หญิง 193 54.37   

รวม 355 100.00 
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2. อาย ุ   ประชากรที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่ร้อยละ  28.45  มีอายุอยู่ระหว่าง  41-50  ปี   
รองลงมา  ร้อยละ  23.38  มีอายุระหว่าง  31-40  ปี  ที่เหลือร้อยละ  22.25  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี  ร้อยละ  
15.21  มีอายุระหว่าง  20-30  ปี   ร้อยละ  6.20  มีอายุสูงกว่า  60  ปี  ร้อยละ 4.51  อายุต่ ากว่า  20  ป ี 
ตามล าดับ  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
 
ตารางที่  2  แสดงอายุ ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตามช่วงอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20  ปี 16 4.51 
20  -  30   ปี 54 15.21 
31  -  40   ปี  83 23.38 
41 – 50  ปี 101 28.45 
51 – 60  ปี 79 22.25 
สูงกว่า 60  ปี 22 6.20 

รวม 355 100.00 
 

3. การศึกษา     ระดับการศึกษาของประชาชนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  ส่วนใหญ่  ร้อยละ  36.34   
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รองลงมาร้อยละ  30.99  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  และที่
เหลือร้อยละ  17.18  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ร้อยละ  10.99  จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ  3.38  จบการศึกษาระดับอื่นๆ ร้อยละ 1.13  จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามล าดับ  แสดงรายละเอียด
ตารางที่  3 
 
ตารางที่  3  แสดงระดับการศึกษาของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 110 30.99 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 129 36.34 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 39 10.99 
ระดับปริญญาตรี 61 17.18 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.13 
อ่ืนๆ 12 3.38 

รวม 355 100.00 
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4. อาชีพหลัก  ประชากรที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่ร้อยละ  35.77  ประกอบอาชีพเกษตรกร    
รองลงมา  ร้อยละ  22.54  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  13.24  ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ  
10.42  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ  7.04  ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  5.92  ประกอบอาชีพ
นักศึกษา ร้อยละ  5.07  ประกอบอาชีพรับราชการ  แสดงรายละเอียดตารางที่  4 
 
ตารางที่  4 แสดงอาชีพของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 18 5.07 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 25 7.04 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 47 13.24 
รับจ้าง 80 22.54 
นักเรียน/นักศึกษา 21 5.92 
เกษตรกร 127 35.77 
อ่ืน ๆ 37 10.42 

รวม 355 100 
 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลง้ิวด่อน   

5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนา  และส่งเสริมการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดีโดยภาพรวม  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.72  ความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์ระดับดี   และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  74.38   
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  แสดงรายละเอียดตารางที ่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 
 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3.84 76.85 ระดับดี 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.79 75.72 ระดับดี 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.75 75.04 ระดับดี 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3.68 73.52 ระดับดี 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.67 73.41 ระดับดี 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.69 73.80 ระดับดี 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.65 73.07 ระดับดี 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.68 73.63 ระดับดี 

ภาพรวม 3.72 74.38 ระดับดี 
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ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลงิ้วด่อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต    ก าหนดแนวทางการพัฒนา  ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนางานด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการจัดการระบบการศึกษา   
การสนับสนุนการศึกษา  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมพัฒนาการ
กีฬา การนันทนาการ และการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์  ส่งเสริม
พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ที่ 1 ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต   พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  
3.71 ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต  อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 74.14   ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 
แสดงว่า  เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม คุณภาพชีวิต     
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3.73 74.65 ระดับดี 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.72 74.42 ระดับดี 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.70 74.08 ระดับดี 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3.72 74.42 ระดับดี 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.69 73.75 ระดับดี 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.66 73.13 ระดับดี 
7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.72 74.42 ระดับดี 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.71 74.25 ระดับดี 

ภาพรวม 3.71 74.14 ระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ก าหนดแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  ส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส่งเสริมกระบวนการผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์ ประมง  ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ที ่ 2  ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.67  ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี    และสัดส่วนของประชาชน
ที่มีระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจการเกษตร  การอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 73.33   ซึ่งมากกว่าร้อยละ  50 แสดงว่า  เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  
สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แสดงรายละเอียดตามตาราง 
 
ตารางที่  7  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร  การอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3.72 74.37 ระดับดี 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.70 73.92 ระดับดี 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.66 73.30 ระดับดี 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3.62 72.34 ระดับดี 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.67 73.46 ระดับดี 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.60 72.00 ระดับดี 
7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.70 74.08 ระดับดี 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.66 73.18 ระดับดี 

ภาพรวม 3.67 73.33   ระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย  ก าหนด
แนวทางการพัฒนาดังนี้  ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ที ่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.72  ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี    และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับ
ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 74.33   ซึ่งมากกว่าร้อยละ  50 แสดงว่า  เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  
สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 8 
 
ตารางที่  8 แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3.72 74.37 ระดับดี 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.73 74.65 ระดับดี 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.76 75.21 ระดับดี 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3.69 73.86 ระดับดี 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.73 74.65 ระดับดี 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.70 73.92 ระดับดี 
7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.70 74.03 ระดับดี 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.70 73.97 ระดับดี 

ภาพรวม 3.72 74.33 ระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน      ก าหนดแนวทาง
การพัฒนา ประกอบด้วย ส่งเสริมพัฒนาระบบการคมนาคม  ส่งเสริมการพัฒนาสถานที่ ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้า
สาธารณะ  ส่งเสริมการพัฒนาระบบระบายน้ า ท่อ ท่อเหลี่ยม สะพาน บล๊อค   ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวาง 
ผังเมือง  ส่งเสริมการพัฒนาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการเกษตร 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ที ่4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน   พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66  ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 73.14  ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ  50 แสดงว่า เทศบาลต าบลงิ้วด่อน สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3.70 73.97 ระดับดี 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.67 73.46 ระดับดี 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.69 73.75 ระดับดี 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3.66 73.24 ระดับดี 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.60 71.94 ระดับดี 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.60 72.00 ระดับดี 

7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.66 73.13 ระดับดี 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.68 73.63 ระดับดี 

ภาพรวม 3.66 73.14 ระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาประกอบด้วย  ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดการสภาพแวดล้อม 

ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม   พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 3.65  ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี    และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับ
ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 73.09  
ซึ่งมากกว่าร้อยละ  50 แสดงว่า  เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3.69 73.75 ระดับดี 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.66 73.24 ระดับดี 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.66 77.24 ระดับดี 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3.66 73.24 ระดับดี 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.63 72.51 ระดับดี 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.62 72.39 ระดับดี 

7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.64 72.73 ระดับดี 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.68 73.63 ระดับดี 

ภาพรวม 3.65 73.09 ระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาประกอบด้วย  ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากร  ส่งเสริมการบริหารทั่วไปในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการประชาชน  ส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลงิ้วด่อนในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ที ่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.01    ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี   และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับ
ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านเคหะและชุมชน  อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 80.30  ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 
แสดงว่า  เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดตามตาราง
ที่  11 
 
ตารางที่  11 แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็น ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละของ

ความพึงพอใจ 
แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.05 81.01 ระดับดี 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.00 80.00 ระดับดี 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.03 80.56 ระดับดี 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.02 80.45 ระดับดี 

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.99 79.83 ระดับดี 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.02 80.34 ระดับดี 

7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 4.01 80.28 ระดับดี 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.99 79.89 ระดับดี 

ภาพรวม 4.01 80.30 ระดับดี 

 
ส่วนที่  3  ความพึงพอใจต่อผลการบริการของส่วนราชการในเทศบาลต าบลง้ิวด่อน 
 

7. ความพึงพอใจต่อผลการบริการของแต่ละส่วนราชการในเทศบาลต าบลงิ้วด่อน  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการบริการของแต่ละส่วนราชการในเทศบาลต าบลงิ้วด่อน 

ให้บริการ  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.72  ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี  และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจต่อผลการบริการของแต่ละส่วนราชการในเทศบาล
ต าบลงิ้วด่อน ในการให้บริการ อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  74.47  ซ่ึงมากกว่าร้อยละ  50 แสดงว่า   
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เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แต่ควรก าหนดแผนการ

พัฒนางานปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น  
รายละเอียดตามตารางที่  12 

 

ตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจต่อผลการบริการของแต่ละส่วนราชการในเทศบาลต าบลงิ้วด่อน 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละของ 

ความพึงพอใจ 
แปลผลระดับ   
ความพึงพอใจ 

ส านักปลัด 
งานธุรการ 3.75 75.10 ระดับดี 

งานการเจ้าหน้าที่ 3.74 74.76 ระดับดี 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 3.75 75.10 ระดับดี 

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 3.72 74.31 ระดับดี 

งานพัฒนาชุมชน 3.70 73.97 ระดับดี 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3.72 74.48 ระดับดี 

งานจัดท างบประมาณ 3.69 73.80 ระดับดี 

งานนิติการ 3.69 73.75 ระดับดี 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.72 74.48 ระดับดี 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3.76 75.21 ระดับดี 

งานสังคมสงเคราะห์ 3.79 75.72 ระดับดี 

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 3.67 73.41 ระดับดี 

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3.72 74.31 ระดับดี 

งานบริหารศึกษา 3.73 74.65 ระดับดี 

งานกิจการโรงเรียน 3.68 73.63 ระดับดี 

กองคลัง 
งานธุรการ 3.79 75.83 ระดับดี 

งานการเงิน 3.76 75.15 ระดับดี 

งานการบัญชี 3.73 74.65 ระดับดี 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 3.72 74.48 ระดับดี 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 3.76 75.27 ระดับดี 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3.75 75.04 ระดับดี 
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ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละของ 

ความพึงพอใจ 
แปลผลระดับ 
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
งานธุรการ 3.71 74.20 ระดับดี 

งานวิศวกรรม 3.75 74.99 ระดับดี 

งานผังเมือง 3.72 74.37 ระดับดี 

งานประสานสาธารณูปโภค 3.71 74.20 ระดับดี 

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 3.65 72.96 ระดับดี 

งานสวนสาธารณะ 3.70 73.92 ระดับดี 

งานผลิตและบริการประปา 3.68 73.52 ระดับดี 

รวม 3.72 74.47 ระดับดี 

 

ส่วนที่  4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ/การบรกิาร ที่เทศบาลต าบลง้ิวด่อน ที่ด าเนินงาน
ปีงบประมาณ  2561  

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการบริการของการด าเนินโครงการ/การบริการ ที่เทศบาลต าบล
งิ้วด่อน ที่ด าเนินงานปีงบประมาณ  2561  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 3.60 
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  และสัดส่วนของประชาชนที่มีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ/
การบริการ ที่เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  ที่ด าเนินงานปีงบประมาณ  2561   อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 72.01  
ซ่ึงมากกว่าร้อยละ  50 แสดงว่า  เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
แตค่วรมีการปรับปรุงการบริการเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นต่อไป  รายละเอียดตามตารางที่ 
13 
 

ตารางที่ 13  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการ/การบริการที่เทศบาลต าบลงิ้วด่อนด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 

 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละของ 

ความพึงพอใจ 
แปลผลระดับ  
 ความพึงพอใจ 

การให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 3.84 76.73 ระดับดี 

การให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย(บริการจัดเก็บขยะ) 3.72 74.37 ระดับดี 

การให้บริการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.72 74.31 ระดับดี 

การให้บริการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลงิ้วด่อน 3.61 72.23 ระดบัดี 

การให้บริการรับช าระภาษี (โรงเรือน ที่ดิน ป้าย) 3.70 73.97 ระดับดี 

การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ 3.65 73.07 ระดับดี 
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ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละของ 

ความพึงพอใจ 
แปลผลระดับ  
ความพึงพอใจ 

การให้บริการยืมพัสดุ ( เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ เวที ไฟสัญญาณจราจร) 3.71 74.25 ระดับดี 

การให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ (กู้ชีพกู้ภัยต าบลงิ้วด่อน) 3.70 74.03 ระดับดี 

การให้บริการ ศูนย์ อปพร. ทต.งิ้วด่อน 3.66 73.13 ระดับดี 

การให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน 1,2,3,4,6,14,16 3.34 66.76 ระดับพอใช้ 
การให้บริการปรับปรุงแซมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 3.43 68.56 ระดับพอใช้ 
การให้บริการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน, ถนนไป
แหล่งเกษตร ,แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

3.37 67.49 ระดับพอใช้ 

การให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 3.40 67.94 ระดับพอใช้ 
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารต าบลงิ้วด่อน 3.56 71.27 ระดับดี 

รวม 3.60 72.01 ระดับดี 

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลง้ิวด่อน 
1. ควรปรับปรุงระบบน้ าประปาให้สะอาด 
2. ควรปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
3. ควรขยายการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 
4. ชุดกู้ชีพกู้ภัยควรออกปฏิบัติงานให้รวดเร็ว เมื่อมีการแจ้งเหตุเพราะล่าช้า 
5. ดูแลและบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

 
 


