
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล หินเหล็กไฟ 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพฒันาหรือการ
บ ารุงรักษาถนนของ อบต.  

60 60% 40 40% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
ปลอดภยัของสะพานที่ดูแลโดย อบต. 

0 0% 0 0% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
เพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขตทาง อบต. 

80 80% 20 20% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
เพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขตทาง อบต. 

80 80% 20 20% 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน ้า
ในความรับผิดชอบของ อบต. ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาใหน้ ้า
สามารถ ไหลผ่านไดป้กติไม่ติดขดั 

0 0% 0 0% 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาแหล่งน ้าสาธารณะ พื้นท่ีพกัน ้า หรือแกม้ลิงใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ที่ช  ารุดเสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดป้กติ 

10 10% 90 90% 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่ช  ารุดเสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดป้กติ 

60 60% 40 40% 

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ อบต. 
ที่ช  ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ใชง้านไดป้กติ 

0 0% 0 0% 

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาระบบการผลิตน ้าประปาของ อบต. ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้าน
ไดป้กติ 

80 80% 20 20% 

ด้านผังเมือง 

10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจดัท า หรือ 0 0% 0 0% 



สนบัสนุนการจดัท าผงัเมือง เพื่อใหมี้แผนผงั นโยบาย 
และ ผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการ
พฒันาทอ้งถิ่น 

11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพฒันาใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวม 
(จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) 

0 0% 0 0% 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  

12. ความพึงพอใจของผูสู้งอายทุี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และ
ป่วยติดเตียงต่อการไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก อบต. 

90 90% 10 10% 

13. ความพึงพอใจของนกับริบาลชุมชน ที่ อบต. มีการส่ง 
เขา้ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

0 0% 0 0% 

14. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการไดรั้บบริการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพื้นท่ี อบต. 

100 100% 0 0% 

15. ความพึงพอใจของผูสู้งอายทุี่เขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนยบ์ริการทางสังคม/โรงเรียนผูสู้งอาย ุที่ อบต.
ใหก้ารสนบัสนุน 

100 100% 0 0% 

16. ความพึงพอใจของผูพ้ิการท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก อบต. 

100 100% 0 0% 

17. ความพึงพอใจของผูพ้ิการยากไร้ที่พึ่งพิงที่ อบต. เขา้
ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ใหเ้ขา้ไปด าเนินการ 

100 100% 0 0% 

18. ความพึงพอใจของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์จาก อบต. 

100 100% 0 0% 

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการส ารวจ
สัตว ์ข้ึนทะเบียนสัตว ์และฉีดวคัซีนสุนขับา้ตามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ฯ จาก 
อบต. 

100 100% 0 0% 

ด้านการศึกษา 

20. ความพึงพอใจของเดก็และผูป้กครองต่อการใหบ้ริการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสังกดั อบต. ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

90 90% 10 10% 

21. ความพึงพอใจของเดก็และผูป้กครองต่อการใหบ้ริการ 100 100% 0 0% 



เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่
ไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น จาก อบต. 

22. ความพึงพอใจของเดก็และผูป้กครองต่อการใหบ้ริการ
ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่
ไดรั้บอาหารกลางวนัที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น 
จาก อบต. 

100 100% 0 0% 

23. ความพึงพอใจของเดก็ดอ้ยโอกาส และเดก็ยากจนที่
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษา และดา้นการเงินจาก 
อบต.  

0 0% 0 0% 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
ปลอดภยัในการด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัของ อบต. 

70 70% 30 30% 

25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยติุ
เร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ หรือศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพาทหรือศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์  ารงธรรม ศูนย ์one stop 
service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ไดรั้บ
การใหค้วามช่วยเหลือจาก อบต. 

100 100% 0 0% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน 

26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนบัสนุน
งบประมาณ หรือสนบัสนุน อื่น ๆ ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ อบต. 

20 100% 0 0% 

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกบัการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว ์
หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ที่ อบต. ไดด้  าเนินการ 

20 100% 0 0% 

28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัใหมี้หรือ
ส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ ตลาด
นดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลาดน ้า 
ตลาดเก่า ฯลฯ ของ อบต. 

20 100% 0 0% 

29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. เกี่ยวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว
เส่ือมโทรมใหมี้สภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

0 0% 0 0% 



30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. เพื่อกระตุน้ หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
การใหค้วามรู้เกี่ยวกบัประวติัความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

30 71.43% 12 28.57% 

31. ความพึงพอใจของประชาชนในการใหค้  าปรึกษาและ
สนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ อบต. 

70 70% 30 30% 

32. ความพึงพอใจของประชาชนในการใหค้  าปรึกษาทั้งท่ี 
อบต. และช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการ ขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชยห์รือการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นท่ี 

90 90% 10 10% 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจดั
ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลกัษณะของ อบต. 

20 20% 80 80% 

34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษแ์ละดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การก าจดัน ้าเสีย และฝุ่ น PM 2.5 ของ อบต. 

10 83.33% 2 16.67% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศ์ิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน 

50 50% 50 50% 

  
 

 


