
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
เรื่อง  ผลการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

.............................................. 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจจาก

ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆที่มาติดต่อ ใช้บริการงานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ไว้เพื่อให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการต่างๆ  และได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 โดยสุ่มจากผู้มาใช้บริการในงาน
ด้านบริการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง จ านวน 37 คน นั้น    

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงขอประกาศผลการจัดท าแบบประเมินความ       พึง
พอใจในการให้บริการประชาชน  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  หากมีผู้สงสัยผลการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขอให้แจ้งที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  โทร 
075 - 800440 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   24    ธันวาคม    พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
     (นายธินกร  เชื้อกูลชาติ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   โทร. 0 7580 0440                                 0                               
ที่  นศ 79301 / 2564                                  วันที่   17  พฤศจิกายน  ๒๕63                         08 
เร่ือง    รายงานผลการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน                                  น   
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป/ผา่นปลัด อบต. 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจจาก 
ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อ ให้บริการงานด้านตางๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ไว้เพื่อให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเอกสาร ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยสุ่ม
จากผู้มาใช้บริการในงานบริการจากส านักปลัด กองคลัง กองช่าง จ านวนรวม ๓7 คน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) เพศ ชาย จ านวน  20  คน  หญิง จ านวน  17  คน 
2) การศึกษา 

- ประถมศึกษา    จ านวน  9 คน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน          15 คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน            5 คน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.,ปวส.) จ านวน  5 คน 
- ปริญญาตรี    จ านวน  3 คน 
- สูงกว่าปริญญาตร ี   จ านวน  - คน 

  3) อาชีพ 
- รับราชการ/พนักงานของรัฐ  จ านวน  - คน 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ                            จ านวน 3 คน 
- พนักงานบริษัทเอกชน                          จ านวน 2 คน 
- เกษตรกร                                         จ านวน 15 คน 
- ธุรกิจส่วนตัว                                     จ านวน 11 คน 
- รับจ้างทั่วไป                                     จ านวน 6 คน 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...                              จ านวน - คน 

ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ  โดยมีผู้มาใช้บริการจากงานให้บริการ  13  งาน  ดังนี้          
- การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  จ านวน  8 คน 
- การยื่นเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์  จ านวน  15 คน 
- การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  จ านวน  - คน 
- การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   จ านวน  - คน 
- การขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  - คน 
- การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเด็กแรกเกิด จ านวน  7 คน 
- การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  จ านวน  4 คน 
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- การช าระภาษีปา้ย   จ านวน  1 คน 
- การช าระภาษีบ ารุงท้องที่   จ านวน  1 คน 
- การขอจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  1 คน 
- การออกหนังสือรับการก่อสร้างอาคาร จ านวน  - คน 
- การขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน จ านวน  - คน 

 
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ก าหนดคะแนนส าหรับแต่ละค าตอบ คือ  มากท่ีสุด  

5 คะแนน , มาก 4 คะแนน , ปานกลาง 3 คะแนน , น้อย 2 คะแนน , ควรปรับปรุง 1 คะแนน โดยมีจ านวน
ผู้ตอบแต่ละด้านแต่ละข้อ  ดังนี้ 

 

สรุป ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในสามด้าน ได้แก่ 1. ด้านเจา้หน้าที่ผู้
ให้บริการ  2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 
 

 -3-/1.ด้านเจ้าหน้า... 
                                           

ด้านบริการ มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ควรปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   1.1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และอัธยาศัยด ี 24.32% 75.68% 0% 0% 0% 
   1.2 บริการด้วยความเตม็ใจ และเอาใจใส ่ 59.46% 37.84% 2.7% 0% 0% 
   1.3 มีการแนะน า ตอบข้อชักถามได้อยา่ง
ชัดเจน ถูกต้อง 

43.24% 51.35% 5.41% 0% 0% 

   1.4 สามารถแก้ปัญหาอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

43.24% 51.35% 5.41% 0% 0% 

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 

10.81% 83.78% 5.41% 0% 0% 

   2.2 ข้ันตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก 18.92% 75.68% 5.41% 0% 0% 
   2.3 การให้บริการแตล่ะขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

37.84% 51.35% 10.81% 0% 0% 

   2.4 มีผัง ข้ันตอน และระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

48.65% 45.95% 5.41% 0% 0% 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   3.1 การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ี
ให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ น้ าดืม่ 

13.51% 83.78% 2.7% 0% 0% 

   3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมลูสารสนเทศ 

24.32% 67.57% 8.11% 0% 0% 

   3.3 มีการจัดผังการให้บริการและใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจน 

29.73% 43.24% 27.03% 0% 0% 

   3.4 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 43.24% 35.14% 21.62% 0% 0% 



                                                     -3- 

๑. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ปรากฏว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ โดยมีประเด็น

ค าถามประกอบงานบริการดา้นนี้ใน ๔ เรื่อง ๑.๑) ในเรื่องการพูดจา ๑.๒) ในเรื่องการให้บริการ ๑.๓) การให้
ค าแนะน าตอบข้อซักถามผู้มาใช้บริการ และ๑.๔) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างมีผู้มา
ใช้บริการ พบวา่ผู้ตอบทั้งหมดจะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด ไม่มีผู้ตอบในระดับน้อย
และต้องปรับปรุง โดยมีเปอร์เซ็นเฉลี่ยของผู้ที่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.56 เปอร์เซ็น
เฉลี่ยของผู้ที่ตอบมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 54.06 และเปอร์เซ็นเฉลี่ยของผู้ที่ตอบมีความพึง
พอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 3.38  

๒. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 ปรากฏว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการโดยมีประเด็นค าถามประกอบงานบริการด้านนี้ใน ๔ เรื่อง คือ ๒.๑) คือช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย ๒.๒) ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ๒.๓) การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 
๒.๔)  มีผัง ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนบริการ พบวา ผู้ตอบทั้งหมดจะมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด ไม่มีผู้ตอบในระดับน้อยและต้องปรับปรุงเช่นกัน โดยมีเปอร์เซ็นเฉลี่ยของผู้ที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.06 เปอร์เซ็นเฉลี่ยของผู้ที่ตอบมีความพึงพอใจในระดับมากคิด
เป็นร้อยละ 64.18 และเปอร์เช็นเฉลี่ยของผู้ที่ตอบมีความพิงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6.76 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปรากฏว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยมี

ประเด็นค าถามประกอบงานบริการด้านนี้ใน ๓ เรื่อง คือ ๓.๑) คือการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ราชการ 
เช่น ที่จอดรถ น ้า ๓.๒) มีเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูล 3.3) มีการจัดผังการให้บริการและใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน ๓.4) อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย พบว่าผู้ตอบทั้งหมดจะมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด ไม่มีผู้ตอบในระดับน้อยและต้องปรับปรุงเช่นกัน โดยมีเปอร์เซ็นเฉลี่ยของผู้ที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.70 เปอร์เช็นเฉลี่ยของผู้ที่ตอบมีความพึงพอใจในระดับมากคิด
เป็นร้อยละ 57.43 และเปอร์เซ็นเฉลี่ยของผู้ที่ตอบมีความพิงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 14.87 

จากข้อค าถามในงานบริการทั้งสามดา้นจากท่ีกล่าวมาแล้วปรากฏภาพรวมของประชาชนที่มาใช้
บริการในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ยร้อยละ 33.11  เท่ากันทั้ง 3 ด้าน 

ส่วนที่ ๔ งานบริการที่ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ผู้ตอบส่วนใหญ่ ตอบให้มีการปรับปรุงด้านการสถานที่
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มากทีสุด รองลงมาคือด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน และดา้นวิธีการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาตามล าดับ แนะน าให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอีก ทั้งสาม 
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ข้อเสนอแนะ อื่นๆ 
-  งานดา้นเอกสาร ขั้นตอนการด าเนินการในเรื่องท่ีมาติดต่อให้ด าเนินการให้เร็วขึ้น 
-  ให้บริการนอกเหนือเวลาท างานปกติ ในช่วงเทศกาลเก็บภาษี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาปรับปรุงพัฒนาจากข้อมูล ผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้น าเสนอมาด้วยแล้ว 

                                                                                
                                                                          

                                                                         (ลงชื่อ).......................................................... 
                                                                                 (นางธัญญารัตน์  แก้วกูล) 

                                                                                 เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด.................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

  

                                                                             (ลงชื่อ)............................................................ 
                            (นางทิพวรรณ์  โรจน์สุรางค์) 
                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน                  
                                                                                                    หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..................................................................................   
................................................................................................... ........................................................................... 
        

  
 

  (ลงชื่อ)…………………………………………………..            
           (นางสาวเศรษฐิณี  เกิดกลิ่นหอม)  
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 
 

 

 
  (ลงชื่อ)……………………………………………….…. 

     (นายธินกร  เชื้อกูลชาต)ิ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 
 


