
 
 
 

 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
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ผลการการประเมินความพึงพอใจ   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ในการพัฒนาโดยประเมินในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณมีรายละเอียด  ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด  6  ด้าน    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
1.  วิธีการประเมิน 

1.1  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (คู่มือแบบการประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ทั้ง 9 หมู่บ้าน จ านวน 200 
ชุด รวมเป็น 200 คน 

 1.2  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 



1.3  ด าเนินการประเมิน 
   -ส่งแบบประเมินให้กับประชากรในพ้ืนที่ต าบลยางหวาย จ านวน 200 ชุด 

1.4   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  200  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  200  ชุด 

1.5  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  1.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

1.5.2  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินของ อปท.  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
1)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  18,000  คะแนน  
                                                               (9 x 10 x 200) 

   1.1)  ระดับคะแนน    0 – 6,000      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
   1.2)  ระดับคะแนน 6,001 – 12,000       คะแนน  ระดับ  พอใจ 
   1.3)  ระดับคะแนน   12,001 – 18,000    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 

 
2)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  12,000  คะแนน 

                  (10 x 6 x 200) 
   2.1)  ระดับคะแนน     0 – 4,000        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 

2.2)  ระดับคะแนน    4,001 – 8,000  คะแนน ระดับ  พอใจ 
   2.3)  ระดับคะแนน    8,001 – 12,000 คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 

 
 

3)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  2,000  คะแนน 
                                           (๑๐ x 200) 
 ๓.๑)  ระดับคะแนน   0 – 666    คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

   ๓.๒)  ระดับคะแนน   667 – 1,334    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
   ๓.๓)  ระดับคะแนน   1,334 –2,000   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ X  100 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร ์

(18,000  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  100 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(12,000 คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา   = 



คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  100 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(2,000  คะแนน)   

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางหวาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   200   คน 
  1.1  เพศ   ชาย จ านวน   94   คน  

1.2  เพศ   หญิง     จ านวน   106   คน   
 

2.  อายุ 
2.1   ต่ ากว่า  24  ปี      จ านวน   15  คน   

  2.2  ระหว่าง  25 – 40  ป ี   จ านวน   42 คน   
  2.3  ระหว่าง  41 – 60  ป ี   จ านวน   121 คน  
  2.4  มากกว่า  60  ปี       จ านวน  22 คน   
 

3.  การศึกษา 
  3.1  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา   จ านวน      69 คน   
  3.2  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า          จ านวน  115 คน    
  3.3  ปริญญาตรี        จ านวน        16 คน    
  3.4  สูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน   -    คน 
 

4.  อาชีพ 
  4.1  รับราชการ     จ านวน  15 คน  
  4.2  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  105 คน 
  4.3  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  57 คน 
  4.4  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  20 คน 
  4.5  อื่นๆ     จ านวน  3 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของความพงึพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 



ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  18,000 
คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12,966 พอใจมาก 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12,932 พอใจมาก 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 12,916 พอใจมาก 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,869 พอใจมาก 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 12,976 

พอใจมาก 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 12,905 พอใจมาก 
รวม (เต็ม  108,000  คะแนน) 77,564 พอใจมาก 

 
๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 72.04 - - 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 71.85 - - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 71.76 - - 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 71.50 - - 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

72.09 - - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 71.70 - - 
ภาพรวม 71.82   

 
2.  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  12,000  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8,952 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

8,641 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8,590 พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

8,568 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8,452 พอใจมาก 



๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8,477 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8,565 พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

8,588 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8,731 พอใจมาก 
รวม (เต็ม  108,000  คะแนน) 77,564 พอใจมาก 

 
๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 74.60 - - 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

72.01 - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

71.59 - - 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

71.40 - - 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 70.44 - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.65 - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 71.38 - - 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

71.57 - - 

๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72.76 - - 
ภาพรวม 71.82   

 
2.5  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 2,000 คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,493 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

1,425 พอใจมาก 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

1,441 พอใจมาก 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

1,458 พอใจมาก 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,416 พอใจมาก 



6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,401 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,421 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,448 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,463 พอใจมาก 

รวม (เต็ม18,000   คะแนน) 12,966 พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  2,000  คะแนน) 
ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,479 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

1,434 พอใจมาก 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

1,423 พอใจมาก 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

1,425 พอใจมาก 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,425 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,443 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,432 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,416 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,455 พอใจมาก 

รวม (เต็ม18,000   คะแนน) 12,932 พอใจมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  2,000  คะแนน) 
ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,500 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

1,448 พอใจมาก 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

1,414 พอใจมาก 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

1,411 พอใจมาก 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,391 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,423 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,424 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,449 พอใจมาก 



9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,456 พอใจมาก 
รวม (เต็ม18,000   คะแนน) 12,916 พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  2,000  คะแนน) 
ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,477 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

1,436 พอใจมาก 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

1,433 พอใจมาก 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

1,410 พอใจมาก 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,396 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,379 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,442 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,429 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,467 พอใจมาก 

รวม (เต็ม18,000   คะแนน) 12,869 พอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ 
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  2,000  คะแนน) 
ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,513 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

1,460 พอใจมาก 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

1,444 พอใจมาก 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

1,444 พอใจมาก 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,413 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,423 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,423 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

1,414 พอใจมาก 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,442 พอใจมาก 
รวม (เต็ม18,000   คะแนน) 12,976 พอใจมาก 



 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางหวายในการพัฒนา  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขต
จังหวัด ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  พบว่า 

3.1  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ   71.82  
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ    

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ 72.09   (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย) 

- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ 71.50   (ยุทธศาสตร์ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  )  
- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ 74.60  (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ70.44  (มีความโปร่งใสในการด าเนินการโครงการ/

กิจกรรม) 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  2,000  
คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,490 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

1,438 พอใจมาก 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

1,435 พอใจมาก 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

1,420 พอใจมาก 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,411 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,408 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,423 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

1,432 พอใจมาก 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,448 พอใจมาก 
รวม (เต็ม18,000   คะแนน) 12,905 พอใจมาก 


