
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************************************************************************* 

**เก็บข้อมูลประชาชนต าบลสาวแห หมู่ที่ ๑-๗ จ านวน ๑๐๐ ชุด 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย จ านวน 4๓ คน (๒) หญิง จ านวน 5๗ คน 
๒. อายุ  (๑) ต  ากว่า ๒๐ ปี จ านวน   ๓ คน (๒) ๒๐-๓๐ ปี จ านวน 4 คน 
  (๓) ๓๑-๔๐ จ านวน 13 คน (๔) ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๓9 คน 
  (๕) ๕๑-๖๐ ปี จ านวน 30 คน (๖) มากกว่า ๖๐ ปี จ านวน 11 คน 
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา จ านวน 4๒ คน (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 46 คน 
  (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 7 คน (๔) ปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน - คน 
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 4 คน (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๐ คน 
  (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 คน (๔) รับจ้าง จ านวน ๑3 คน 
  (๕) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 2 คน (๖) เกษตรกร จ านวน 72 คน 
  (๗) อื นๆ (ระบุ)…จ านวน ๐ คน  
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(๑๐ คะแนน) 

 

พอใจ 
(๗ คะแนน) 

 

ไม่พอใจ 
(๔ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 69 คน 31 คน ๐ คน 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 67 คน 33 คน ๐ คน 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 64 คน 36 คน ๐ คน 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 64 คน 36 คน ๐ คน 
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 63 คน 37 คน ๐ คน 
๖. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 61 คน 39 คน ๐ คน 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ น 

64 คน 36 คน ๐ คน 

8. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 67 คน 33 คน ๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.88% 35.12% ๐.๐๐% 

 



 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จ านวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 68.33 มีความพึงพอใจ 35.12 และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 

๒. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.60 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม ๘.2๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.5๐ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด ๘.50 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น ๘.4๐ 
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.4๐ 

ภาพรวม ๘.39 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใน ยุทธศาสตร์ที  ๑ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที สุดคือข้อที 1 คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
คือ 8.60 คะแนน มีคะแนนในภาพรวม ๘.39 คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑) ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.90 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 7.70 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.40 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.80 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 8.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น 8.50 
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม 8.29 



จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใน ยุทธศาสตร์ที  ๒ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชน
มีความพึงพอใจข้อ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนน 8.80 มี
คะแนนในภาพรวม 8.29 คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.30 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 8.20 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.30 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 8.00 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น 8.40 
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 8.22 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใน ยุทธศาสตร์ที  ๓ 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในข้อ๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ นมีคะแนน 8.40  มีคะแนนในภาพรวม 8.22 คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.40 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.10 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 7.90 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.40 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 8.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น 8.30 
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม 8.34 



จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใน ยุทธศาสตร์ที  ๔ 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้อง
จากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในข้อ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมีคะแนน 9.10 และมีคะแนนภาพรวม 8.34 คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.30 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 8.30 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.20 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 8.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น 8.10 
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.24 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใน ยุทธศาสตร์ที  ๕ 

การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ น ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้องจาก
ภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในข้อ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็น 8.40 คะแนน มีคะแนนภาพรวม 8.24 คะแนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.10 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 8.20 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.30 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 8.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น 8.30 
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม 8.20 
 



จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใน ยุทธศาสตร์ที  ๖ 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้องจากภาพรวม 
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจด้วยกันจ านวน 3  ข้อคือ๔. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ข้อ๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด และ
ข้อ๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ นมีคะแนน 8.30 คะแนน 
และมีคะแนนภาพรวม 8.20 คะแนน   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.30 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจรรม 8.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.00 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 8.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น 8.10 
๘. ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.10 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใน ยุทธศาสตร์ที  ๗ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที ดี ความพึงพอใจของผู้ที เกี ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในข้อ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และ
ข้อ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนน  8.30 คะแนน มีคะแนน
ในภาพรวม 8.10 คะแนน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


