
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลต าบลบางกระบือ  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   

********************************  
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้นั้น  ทางเทศบาลต าบลบางกระบือ  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการประเมินตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือได้ก าหนดขึ้น  
โดยให้ประชาชนในต าบลบางกระบือ  เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  จ านวน 75 คน สามารถสรุป
ข้อมูลได้ดังนี ้

 

ส่วนที่ 1 สรุปผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1.  เพศของผู้ตอบแบบประเมิน   
 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชาย 35 46.67 

หญิง 40 53.33 
รวม 75 100 

 

2.  ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน 
ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่ ากว่า  25  ปี 6 8.00 
25 – 40  ป ี 19 25.33 
41 – 60  ป ี 22 29.33 
มากกว่า  60  ปี 28 37.33 

รวม 75 100 
 

3. ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 36 48.00 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 35 46.66 
ปริญญาตรี 4 5.33 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 75 100 
 

4.  อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน 

อาชีพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รับราชการ 0 0.00 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 12 16.00 
รับจ้าง/เกษตรกร 51 68.00 
นักเรียนนักศึกษา 8 10.67 
อ่ืนๆ  ได้แก่  
          1. แม่บ้าน   
          2. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

6,000 5,300 88.33 ดีมาก 

ยุ ทธศ าสตร์ ที่  2  ยุ ท ธศาสตร์ ก า ร พัฒนาด้ า น
สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6,000 5,200 86.66 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

6,000 5,000 83.33 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

6,000 4,850 80.83 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6,000 5,500 91.66 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี

6,000 4,800 80.00 ดีมาก 

รวม 36,000 30,650 85.13 ดีมาก 
 

ระดับคะแนน 

90  คะแนนขึ้นไป    หมายถึง    ดีเยี่ยม 

80 – 89  คะแนน    หมายถึง   ดีมาก 

70 – 79  คะแนน   หมายถึง    ดี 

50 – 69  คะแนน  หมายถึง    พอใช้ 

ต่ ากว่า  50  คะแนน  หมายถึง    ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินแต่ละประเด็นการประเมินในยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมี
ประเด็นการประเมินทั้งสิ้น จ านวน 9 ประเด็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ระดับ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 5,300 88.33 ดีมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 5,300 88.33 ดีมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 5,500 91.66 ดีเยี่ยม 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

6,000 5,200 86.66 ดีมาก 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6,000 5,300 88.33 ดีมาก 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6,000 5,100 85.00 ดีมาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

6,000 5,500 91.66 ดีเยี่ยม 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

6,000 5,500 91.66 ดีเยี่ยม 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 5,500 91.66 ดีเยี่ยม 

รวม 54,000 48,200 89.25 ดีมาก 
 

ระดับคะแนน 

90  คะแนนขึ้นไป    หมายถึง    ดีเยี่ยม 

80 – 89  คะแนน    หมายถึง   ดีมาก 

70 – 79  คะแนน   หมายถึง    ดี 

50 – 69  คะแนน  หมายถึง    พอใช้ 

ต่ ากว่า  50  คะแนน  หมายถึง    ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือด าเนิน
กิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยรวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันให้มากขึ้น เช่น โครงการเกี่ยวกับการโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด       
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้   

2. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือ 
ส่งเสริมหรือสนับสนุนจัดให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอย่างหลากหลาย เช่น รวมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ เพราะพ้ืนที่ต าบลบางกระบือ มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ รวมกลุ่มผู้สูงอายุ และขับเคลื่อน
โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และจริงจัง 

3. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือ  มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ให้มากกว่านี้ และให้ทั่วถึง  
โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้างถนน ส่วนการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ดีอยู่แล้ว 
ให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้ 

4. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือจัด
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น และตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นไป
อย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ โดยที่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ไม่เน้นไปที่
โครงการใดโครงการหนึ่ง แต่ควรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 

5. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้เทศบาลต าบลบางกระบือ จัดการ
บริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น เรื่องถนนตัดผ่านพ้ืนที่ต่าง ๆ เพราะยังมีประชาชน
บางกลุ่มยังขาดโอกาสขั้นพ้ืนฐานในด้านนี้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สวน แต่เดิมประชาชนใช้เรือเป็นยานพาหนะใน
การเดินทางสัญจรไป – มา จึงนิยมปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมน้ า ไม่มีถนนตัดผ่าน แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของบริบทพ้ืนฐานต่าง ๆ จึงมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้รถ
เป็นยานพาหนะแทนเรือ ถนนจึงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของประชาชน  


