
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 

ท่ี   สน  77301/411                    วันท่ี    28    ตุลำคม  2562 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
 

ด้วยพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         
ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรคอยรับฟังควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชำชน
ผู้รับบริกำร  เพ่ือปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้เหมำะสม  ส ำนักปลัดอบต.จึงได้ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของอบต.ดงมะไฟ โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ 
ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
   
       
 

 
                           (นำยอดุลย์  เวียงสมุทร) 
                                                                     หัวหน้ำส ำนักปลัด  
 
 
 

ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล.................................................................................................. 

………………………………………………….................................................................................................................. 
 
 
 
                                (นายไพโรจน์  พลธิราช) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 

  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

ด้วยพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546         
ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรคอยรับฟังควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชำชน
ผู้รับบริกำร  เพ่ือปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้เหมำะสม อบต.ดงมะไฟจึงได้ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ อบต.ดงมะไฟ 

 

จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ อบต.ดงมะไฟ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตำรำงที่ 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 52 37.68 
หญิง 86 62.32 
รวม 138 100.00 

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ ำนวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ 62.32  เพศชำย
จ ำนวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.68 

 
ตำรำงที่ 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 7 5.07 
21 - 40 ปี 32 23.18 
41 - 60 ปี 75 54.34 
มำกกว่ำ 60 ปี 24 17.41 
รวม 138 100.00 

 
จำกตำรำงที่  2  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง  41-60 ปี  จ ำนวน  75  

คน  คิดเป็นร้อยละ 54.34  รองลงมำอำยุระหว่ำง 21-40  ปี  จ ำนวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 
23.18    อำยุมำกกว่ำ 60 ปี  จ ำนวน   24  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.41  และอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี 
จ ำนวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.07          



ตำรำงที่ 3  แสดงจ ำนวนและร้อยละระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 53 38.40 
มัธยมศึกษำ 46 33.34 
ปริญญำตรี 36 26.08 
สูงกว่ำปริญญำตรี 3 2.18 

รวม 138 100.00 
 
จำกตำรำงที่  3   ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ  จ ำนวน  53 

คน  คิดเป็นร้อยละ  38.40  รองลงมำมีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  จ ำนวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  
33.34  ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี  จ ำนวน 36  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.08  และระดับกำรศึกษำสูงกว่ำ
ปริญญำตรี  จ ำนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.18 

   
ตำรำงที่ 4  แสดงจ ำนวนและร้อยละสถำนภำพผู้รับบริกำร 

 

สถำนภำพผู้รับบริกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 79 57.24 
ผู้ประกอบกำร 12 8.69 
ประชำชนผู้รับบริกำร 47 34.07 
องค์กรชุมชน/เครือข่ำย

องค์กรชุมชน 
- - 

อ่ืนๆ - - 
รวม 138 100.00 

 
จำกตำรำงที่  4  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร   จ ำนวน 79  คน  คิดเป็นร้อยละ 

57.24   รองลงมำประชำชนผู้รับบริกำร  จ ำนวน  47  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.07  และ  ผู้ประกอบกำร 
จ ำนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.69 
 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อบต.ดงมะไฟ 
 

   ตำรำงที่ 5 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ อบต.ดงมะไฟ 
 

ควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมคิดเห็น 

(ค่ำเฉลี่ย) 
ผล 

1. ด้านเวลา 
 1.1  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
4.17 

 
มำก 

 1.2  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 4.09 มำก 
 
 



ควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมคิดเห็น 

(ค่ำเฉลี่ย) 
ผล 

2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 2.1 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและ

ระยะเวลำกำรให้บริกำร 

3.84 มำก 

 2.2 กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที่ประกำศไว้ 3.98 มำก 
 2.3 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง เช่นมำก่อนต้อง ได้รับบริกำร
ก่อน 

3.71 มำก 

3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
 3.1  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร 

3.83 มำก 

 3.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 4.04 มำก 
3.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถ ตอบค ำถำม   

ชี้แจงข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำได้ เป็นต้น 
3.66 มำก 

 3.4 ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่เช่น  ไม่ขอสิ่งตอบแทน,                  
ไม่รับสินบน, ไม่หำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ 

3.80 มำก 

 3.5 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.98 มำก 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 ควำมชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร 

 
3.80 

 
มำก 

 4.2 จุด /ช่อง กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก 3.83 มำก 
 4.3 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ

บริกำร        น้ ำดื่ม  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
3.87 มำก 

 4.4  ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร   3.86 มำก 
5.  ท่ำนมีควำมพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม 

อยู่ในระดับใด 
3.80 มำก 

รวม 3.88 มาก 
 
จำกตำรำงแสดงผลแสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ            

อบต.ดงมะไฟ  ดังนี้ 
 

1. ด้ำนเวลำ 
1.1  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  4.17  อยู่ในระดับมำก  
1.2  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  4.09  อยู่ในระดับมำก 

2.  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2.1 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  3.84  อยู่ใน

ระดบัมำก 
2.2 กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที่ประกำศไว้  3.98   อยู่ในระดับมำก 
2.3 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง เช่นมำก่อนต้อง ได้รับบริกำรก่อน  3.17  อยู่ในระดับมำก 
 



3.  ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
3.1  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร  3.83  อยู่ในระดับมำก 
3.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ  4.04  อยู่ในระดับมำก 
3.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถ ตอบค ำถำม  ชี้แจงข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำได้  

เป็นต้น  3.66  อยู่ในระดับมำก 
3.4 ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่เช่น  ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำผลประโยชน์

ในทำง      มิชอบ  3.80  อยู่ในระดับมำก 
4.  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

4.1 ควำมชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร  3.80  อยู่ในระดับมำก 
4.2  จุด /ช่อง กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก  3.83  อยู่ในระดับมำก 
4.3 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริกำรน้ ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  3.87  

อยู่ในระดับมำก 
4.4  ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร  3.86  อยู่ในระดับมำก   

5.  ท่ำนมีควำมพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม อยู่ในระดับใด  3.80  อยู่ในระดับมำก  
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 


