
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ                                                   .     

ที ่นศ 81801/      วันที ่ 2  ตุลำคม  2563                                             .                                          

เรือ่ง  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ 
0000 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (เดือนตุลำคม 2562-กันยำยน 2563)                                                 .  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ  
 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563            
(เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจที่มีกำรจัดกำรบริกำร
ประชำชนที่เข้ำมำรับบริกำรในหน่วยงำนอย่ำงมีมำตรฐำน เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ สุ่มตัวอย่ำง และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล
จ ำนวน 100 คน  

  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเสำเภำ จึงขอส่งรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เสำเภำ ดังรำยละเอียดแนบท้ำยบันทึกนี ้

  จึงเรียนเพ่ือโปรดทรำบ 

 (ลงชื่อ)…..………………..…....……………………… 
                                           (นำงสำวนำฏฤดี  กลับมิตร) 
                                             เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัดอบต. ……………………………………………….……………………………….……. 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
 

    (ลงชื่อ)…..………………..…....……………………… 
                                            (นำงสำวอังคนำ วำรี)   

       หวัหน้ำส ำนักปลัด อบต.เสำเภำ 
 

 

 ควำมเห็นของปลัดอบต. ……………………………………………….…………………………………………………………. 
 (ลงชื่อ)....................….…….………………….. 
           (นำยสุรศักดิ์  วงษ์อ ำไพวรรณ) 
      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ 
 

  ควำมเห็นของ นำยกอบต. …………………………………………………..………………………………………. 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
 

    (ลงชื่อ)…….…………………..……………………  
      (นำยนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ) 

                                                            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำ 
 
 

ควรน ำปัญหำและอุปสรรคไปปรบัปรุง 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
เจ้าหน้าที่/บุคลการผู้ให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
  รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เป็นกระบวนการ
วัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และความคุ้มค่าของภารกิจ ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะ
เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการท่ีจะน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการ
เสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการและการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  

  ท้ายท่ีสุดนี้ต้องขอขอบคุณประชาชน ท่ีให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือน ามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในคร้ังนี้ 
 
กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 
  ประชาชนท่ีตอบถามเป็นเพศชายและหญิง มีการก าหนดช่วงอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และเป็นประชาชนท่ีมาติดต่อใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 100 คน โดยท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเภา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินผลความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจากการรบับรกิารทัง้หมด  จ านวน 100 คน มีรายละเอยีดดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป  

ขอ้ จ านวน (คน) สรุป(รอ้ยละ) 

1. เพศ     

 ชาย 44 44 (44/100*100) 

 หญิง 56 56 (56/100*100) 

2. อาย ุ   
  อายุ ต า่กว่า 20 ปี -  

 21-40 ปี 33 33 

 41-60 ปี 35 35 

60 ปีข้ึนไป 32 32 

3.ระดบัการศึกษา   
  ประถม - - 

 มธัยม/เทยีบเท่า 30 30 

 ปรญิญาตรี 56 56 

 สูงกว่า 14 14 

4.สถานภาพของผูม้ารบับรกิาร   
  เกษตรกร 60 60 

 ผูป้ระกอบการ 30 30 

 ประชาชน 10 10 

 องคก์ร -  

 อืน่ๆ -  

 
 
 
 
 



 
  
 

เรื่อง จ านวน (คน) สรุป(รอ้ยละ) 

การจดทะเบยีนพาณิชย ์ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ.2499 10 10 
การช าระภาษีป้าย 12 12 
การรบัช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 22 22 
การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ - -ยกเลกิ- 
การขออนุญาตกอ่สรา้ง ตามมาตรา 21 8 8 
การขอรบัหนังสอืรบัรองสิง่กอ่สรา้ง 7 7 
การรบัช าระค่าบรกิารจดัเกบ็ขยะมลูฝอย - - 
การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 21 21 
การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูพ้กิาร 5 5 
การลงทะเบยีนรบัสทิธิรบัเงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ  12 12 
การรบัสมคัรเด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ - - 
การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์ - - 
การขออนุญาตประกอบกจิการอนัตราย - - 
การขอรบัความช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยั 3 3 
อืน่ๆ .................................... - - 

 
 
 

ประเดน็ค ำถำม ระดบัควำมพงึพอใจ  
ค่ำเฉลีย่ 

 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

กำร
ประเมนิ 

1. ด้ำนเวลำ 
 1.1  การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
66 

 
30 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4.62 

 
มากท่ีสุด 

1.2  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 65 12 13 10 0 4.32 มาก 
รวม      4.47 มากท่ีสุด 

2.  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอน
และระยะเวลาการใหบ้ริการ 

 
55 

 
35 

 
10 

 
0 

 
0 

 
4.45 

 
มาก 

2.2 การจดัล าดบัขั้นตอนการใหบ้ริการตามท่ีประกาศไว ้ 46 32 22 0 0 4.24 มาก 

2.3 การใหบ้ริการตามล าดบัก่อนหลงั เช่น มาก่อนตอ้ง
ไดรั้บบริการก่อน 

39 38 23 0 0 4.16 มาก 

รวม      4.28 มาก 

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจ  
 

ตอนที่ 2 เรื่องท่ีขอรับบริการ 



3.  ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร        
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ 42 40 15 3 0 4.21 มาก 
3.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่ง
สุภาพ 

49 30 21 0 0 4.28 มาก 

3.3 ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น สามารถ
ตอบค าถาม ช้ีแจงขอ้สงสยัใหค้ าแนะน าไดเ้ป็นตน้ 

63 21 16 0 0 4.47 มาก 

3.4 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอ
ส่ิงตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชนใ์นทางมิ
ชอบ 

48 20 22 10 0 4.06 มาก 

3.5 การใหบ้ริการเหมือนกนัทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบติั 28 55 17 0 0 4.11 มาก 
รวม      4.23 มาก 

4.  ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
4.1 ความชดัเจนของป้ายสญัลกัษณ์ ประชาสมัพนัธ์บอก
จุดบริการ 

 
44 

 
38 

 
12 

 
6 

 
0 

 
4.20 

 
มาก 

4.2 จุด /ช่อง การใหบ้ริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึง
ไดส้ะดวก 

61 25 14 0 0 4.47 มาก 

4.3 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกเช่น ท่ีนัง่
รอรับบริการ น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

58 21 21 0 0 4.37 มาก 

4.4 ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ   38 35 27 0 0 4.11 มาก 
รวม      4.51  

5.  ท่านมีความพึงพอใจ การใหบ้ริการใน ภาพรวม อยู่
ในระดบัใด 

55 15 18 12 0 4.13 มาก 

สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร ท ัง้ 4 ดา้น ของ อบต.เสาเภา คดิเป็นรอ้ยละดงัน้ี 

หวัขอ้แบบสอบถามความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย การประเมิน 

1. ดา้นเวลา 4.47 มาก 

2. ดา้นข ัน้ตอนการใหบ้ริการ 4.28 มาก 

3. ดา้นบคุลากรทีใ่หบ้รกิาร 4.23 มาก 

4. ดา้นสิง่อ  านวยความสะดวก 4.51 มากที่สุด 

รวม 4 ดา้น คดิเป็นรอ้ยละ 4.30 มาก 

**จากการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้รกิาร 4 ดา้นของ อบต.เสาเภา ในดา้นการปฏบิตังิาน ดา้น

ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มคีวามพงึ

พอใจในการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย 4.30 การประเมิน อยู่ในข้ึน มาก 

 

 

 

 

 



 
ความพงึพอใจ โดยคดิคะแนนและเกณฑร์ะดบัความพงึพอใจเป็นดงัน้ี 

ระดบัความพงึพอใจ นอ้ยทีสุ่ด มค่ีาคะแนน 1 

ระดบัความพงึพอใจ นอ้ย มค่ีาคะแนน 2 

ระดบัความพงึพอใจ ปานกลาง มค่ีาคะแนน 3 

ระดบัความพงึพอใจ มาก มค่ีาคะแนน 4 

ระดบัความพงึพอใจ มากทีสุ่ด มค่ีาคะแนน 5 

ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนนค่าเฉลีย่ 1.00 -1.50 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ นอ้ยทีสุ่ด 

คะแนนค่าเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ นอ้ย 

คะแนนค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ ปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ มาก 

คะแนนค่าเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ มากที่สุด 
 

 

จุดเด่นขององคก์ร 

  1. บรรยากาศเงยีบสงบ เหมาะต่อการท างาน 

  2. บริการด ีติดต่อสะดวก ใหค้ าปรกึษาไดด้ี 

  3. มคีวามรวดเรว็ในการประสานงาน 

  4. ตดิต่อไดส้ะดวก 

  5. มเีจา้หนา้ที่บรกิารตลอด/มใีจใหบ้รกิาร 

  6. เจา้หนา้ทีน่่ารกัและเป็นกนัเอง อธบิายขอ้สงสยัไดโ้ดยละเอยีดไดถ้กูตอ้งครบถว้น 

  7. สถานทีส่ะอาด เป็นระเบยีบ บรกิารเป็นกนัเอง ประทบัใจ 

  8. บคุลากรมอีธัยาศยัดมีาก อ านวยความสะดวกในส่วนของการใหข้อ้มลูดเียีย่มตรงตาม

วตัถปุระสงคข์องงาน 

สิง่ที่ควรปรบัปรุง 

  1. เจา้หนา้ทีบ่างคน หนา้ตาไมเ่ป็นมติร(ส่วนนอ้ย) 

  2. บา้งคร ัง้ตอ้งรอชา้ 

  ขอ้เสนอแนะ 

  1. ควรใหค้ าแนะน าดว้ยความเต็มใจ ไมใ่ชน้ า้เสยีงที่ไมด่ี 

  2. ควรมบีคุลากรดา้นประชาสมัพนัธบ์รเิวณส่วนหนา้ อบต. เพือ่สะดวกแก่ประชาชนผูม้าใชบ้รกิาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
. 

 

 

ภาพผนวก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



แบบประเมินผลความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

 
ขอ้ช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ในขอ้ที่ตรงกบัความเป็นจรงิและในช่องที่ตรงกบัความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 

 

 

 
1.  เพศ   1) ชาย   2)  หญิง 

2.  อาย ุ  1) ต า่กว่า 20 ปี   2)  21 - 40 ปี         3)  41 – 60 ปี  4) 60 ปีข้ึนไป 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   1)  ประถมศึกษา    2)  มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทยีบเท่า 

   3)  ปรญิญาตรี    4)  สูงกว่าปรญิญาตรี 

4.  สถานภาพของผูม้ารบับริการ 

   1)  เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร         2)  ผูป้ระกอบการ 

    3)  ประชาชนผูร้บับริการ    4)  องคก์รชมุชน/เครอืข่ายองคก์รชมุชน 

   5)  อืน่ๆ  โปรดระบุ ……………………. 

  

 
   การจดทะเบยีนพาณิชย ์ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ.2499 

 การช าระภาษีป้าย 

 การรบัช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 

 การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

 การขออนุญาตกอ่สรา้ง ตามมาตรา 21 

 การขอรบัหนังสอืรบัรองสิง่กอ่สรา้ง 

 การรบัช าระค่าบรกิารจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 

 การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 

 การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูพ้กิาร 

 การลงทะเบยีนรบัสทิธิรบัเงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ  

 การรบัสมคัรเด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 การรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์

 การขออนุญาตประกอบกจิการอนัตราย 

 การขอรบัความช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยั 

 อืน่ๆ ....................................  

 

 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปกับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เรื่องท่ีขอรับบริการ 
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ประเด็นค าถาม ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

ควรปรบัปรุง 

(1) 

1. ดา้นเวลา 

 1.1  การใหบ้รกิารเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     

1.2  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ      

2.  ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

2.1 การตดิป้ายประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนและระยะเวลา

การใหบ้ริการ 

     

2.2 การจดัล าดบัขัน้ตอนการใหบ้รกิารตามที่ประกาศไว ้      

2.3 การใหบ้รกิารตามล าดบักอ่นหลงั เช่น มากอ่นตอ้งไดร้บับรกิาร

กอ่น 

     

3.  ดา้นบคุลากรที่ใหบ้รกิาร      

3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ      

3.2 ความเต็มใจและความพรอ้มในการใหบ้รกิารอย่างสุภาพ      

3.3 ความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร เช่น สามารถตอบค าถาม 

ช้ีแจงขอ้สงสยัใหค้ าแนะน าไดเ้ป็นตน้ 

     

3.4 ความซื่อสตัยส์ุจริตในการปฏบิตัหินา้ที่ เช่น ไม่ขอสิง่ตอบแทน, 

ไม่รบัสนิบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

3.5 การใหบ้รกิารเหมือนกนัทกุรายโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ      

4.  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

4.1 ความชดัเจนของป้ายสญัลกัษณ์ ประชาสมัพนัธบ์อกจุดบรกิาร 

     

4.2 จุด /ช่อง การใหบ้รกิารมีความเหมาะสมและเขา้ถงึไดส้ะดวก      

4.3 ความเพยีงพอของสิง่อ านวยความสะดวกเช่น ที่นัง่รอรบับรกิาร 

น ้ าด่ืม หนังสอืพมิพ ์ฯลฯ 

     

4.4 ความสะอาดของสถานที่ใหบ้รกิาร        

5.  ท่านมีความพงึพอใจ การใหบ้รกิารใน ภาพรวม อยู่ในระดบัใด      

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจ  
 



 

 

 
ปญัหา 1. ........................................................................................................................................................... 

 2. ........................................................................................................................................................... 

 
ขอ้เสนอแนะ 1. ............................................................................................................................................ 

           2. ........................................................................................................................................... 

 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมอืที่ท่านไดเ้สยีสละเวลาใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการในครัง้น้ี 

 

 
 

 

ตอนที่ 4 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 


