
                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ.... องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน (ส านักปลัด) โทร. 0-7333-0801.......................………………. 
ที ่ ปน 78601 / .-………………...……..…….วันที.่.....30……กันยายน........2564............................……………........ 
เรื่อง    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลประจัน  
          ประจ าปีงบประมาณ 2564  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประจัน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ท าแผนปรับปรุงการให้บริการและ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
มากยิ่งข้ึนไป  

ในการนี้ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน จึงขอรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ประจ าปี 2564 รายละเอียดตามแบบสรุปความพึง
พอใจที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
            สุไรนา สาและ 
       (นางสาวสุไรนา สาและ) 
                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้พิจารณาแล้ว 
                 ทราบ 
                 ความคิดเห็น 
         ...................................................................................................................................................... 
                  ...................................................................................................................................................... 
                  ....................................................................................................................................................... 
          
 
     (ลงชื่อ)       ดาโอะ สะดี 

 ( นายดาโอะ  สะดี ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 
 
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 



 
      
        หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 
   (คน) 

   มาก 
   (คน) 

ปานกลาง                                    
(คน) 

น้อย 
 (คน) 

ควรปรับปรุง 
    (คน) 

1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เฉลี่ย) 47.35 40.50 6.25 0.50 0 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง 

กายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 
57 33 4 1 0 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และเอาใจใส่ 

52 38 5 0 0 

3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้ 
อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

44 45 5 0 0 

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

38 46 11 0 0 

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ(เฉลี่ย) 23.50 45.75 15.50 1.25 0 
1. มีช่องทางการให้บริหารที่หลากหลาย 39 36 18 2 0 
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ซับซ้อน 37 51 6 1 0 
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

มีความสะดวก รวดเร็ว 
33 48 14 0 0 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้ 
บริการอย่างชัดเจน 

21 48 24 2 0 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (เฉลี่ย) 37.67 41.67 14.67 0.67 0.34 
1. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ 

ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ าดื่ม 
53 34 6 2 0 

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการให้บริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

31 47 16 0 1 

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้ 
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

29 44 22 0 0 

ค่าเฉลี่ย  (คน) 39.46 42.73 11.91 0.82 0.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 



ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด 95 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
******************************************************* 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
เพศชาย 50 คน 
เพศหญิง 45 คน 
 
ส่วนที่ 2 : เรื่องท่ีขอรับบริการ 

1. การขอรับเบี้ยยังชีพ     จ านวน  55  คน 
2. การช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จ านวน  10  คน 
3. การจดทะเบียนพานิชย์                                        จ านวน  5   คน 
4. ขอบ้านเลขที่                                                     จ านวน  10 คน 
5. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    จ านวน  15  คน 

 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลประจัน จะมีเพศชายมากว่าเพศหญิง  
2. ผู้มารับบริการ ขอรับบริการในเรื่อง การขอรับเบี้ยยังชีพ 
3. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลประจันในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ มาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายกสนประเมินอยู่ในระดับมาก ระดับมากท่ีสุด ระดับปาน
กลาง ระดับน้อย และมีระดับควรปรับปรุง จ านวน 1 ราย โดยการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน รวม 11 
รายการ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากเฉลี่ย 42.37 คน คิดเป็นร้อยละ 44.98 ระดับมาก
ที่สุด เฉลี่ย 39.46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 ระดับปานกลางเฉลี่ย 11.91 คิดเป็นร้อยละ 12.54 
ระดับน้อย เฉลี่ย 0.09 มีผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน
มากที่สุด เฉลี่ย 47.75 คน รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 45.75 คน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
มาก เฉลี่ย 41.67 

 
 
 
 
 
 


