
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสมีา 
ท่ีนม  ๘๗๑๐๑/    วันท่ี      30          เดือน ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๖3        
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตริาชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ที่มีการจัดการบริการประชาชนที่
เข้ามารับบริการในหน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   มีประชาชนมาใช้บริการต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  จ านวน  70  คน  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                 
      
                                  (นางปุณยวีร์  สุโพธ์ิ) 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 

- ความเห็น หัวหน้าส านักงานปลัด ............................................................................. 
 

(นางภคอร  มาสันเทียะ) 
 หัวหน้าส านักงานปลัด 

 

- ความเห็น รองปลัด อบต. ...................................................................................... 
 

(นายธนันต์พัฒน์  พรมพิลา) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

- ความเห็น ปลัด อบต. .......................................................................................... 
 
 

(นางไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 

 
- ความเห็น นายก อบต. ......................................................................................... 

  
           (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

************************************* 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน  2563) แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน  ประกอบด้วย   

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไป  เป็นการจ าแนกเพศ  และการศึกษาของผู้เข้ารับบริการ 

 ส่วนที่ 2  เรื่องที่ติดต่อขอรับบริการ 
ส่วนที่ 3  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ  เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 

ใน 3  ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ด้านที่ 2  ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 
 ด้านที่ 3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ซึ่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบสอบถามได้ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไป  เป็นการจ าแนกเพศ  และการศึกษาของผู้เข้ารับบริการ   
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 39  ราย  คิดเป็นร้อยละ  55.71  เพศ

หญิงจ านวน  31  ราย  คิดเป็นร้อยละ  44.28  และไม่ระบุ จ านวน  -  ราย  คิดเป็นร้อยละ  - 
 และการศึกษาของผู้ เข้ารับบริการ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  42  ราย  คิดเป็นร้อยละ  60  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  จ านวน  6  
ราย  คิดเป็นร้อยละ  8.57  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  8  ราย  คิดเป็นร้อยละ  11.42  ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป  จ านวน  9  ราย  คิดเป็นร้อยละ  12.85  และไม่ระบุ  จ านวน  7  ราย    
คิดเป็นร้อยละ  10 

ส่วนที่ 2  เรื่องที่ติดต่อขอรับบริการ 
 พบว่า  การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  จ านวน  7  ราย  คิดเป็นร้อยละ  10  การยื่นร้องทุกข์/
ร้องเรียน  จ านวน  16  ราย  คิดเป็นร้อยละ  22.85  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  จ านวน  4  ราย  คิด
เป็นรอ้ยละ  5.7  การออกแบบอาคาร  จ านวน  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ  4.28  การช าระภาษี  จ านวน  21  
ราย  คิดเป็นร้อยละ  30  การขอรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ/ผู้พกิาร  จ านวน  10  ราย  คิดเป็นร้อยละ  14.28
การฉีดพ่นสารเคมเีพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ านวน  4  ราย   คิดเป็นร้อยละ  5.71  และการขอประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  5  ราย  คิดเป็นร้อยละ  7.14 
ส่วนที่ 3  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ   
เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ใน 3  ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

ปรับปรุง 
0 

1.ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ                                  คิดเป็นร้อยละ 34.70 61.57 3.73   
1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 23 37 7 - - 
2.เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และการเอาใจใส่ 23 44 - - - 



3.เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเช่ือ 23 43 2 - - 
4.เจ้าหน้าทีส่ามารถแกป้ัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 25 41 1 - - 
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ                  คิดเป็นร้อยละ 34.33 61.94 3.73   
1.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 24 40 4 - - 
2.ข้ันตอนการใหบ้รกิารมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้น มีความชัดเจน 24 40 3 - - 
3.ข้ันตอนการใหบ้รกิารแตล่ะข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 23 43 1 - - 
4.มีผงัล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 22 43 2 - - 
3.ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก                               คิดเป็นร้อยละ 27.99 48.88 23.13   
1.การจัดสิง่อ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าดื่ม 19 38 10 - - 
2.มีเครือ่งมอื/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมลูสารสนเทศ 20 31 16 - - 
3.มีการจัดผงัใหบ้รกิารใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม 18 34 16 - - 
4.อาคารสถานทีม่ีความสะอาด ปลอดภัย 19 28 20 - - 

จากตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3  ด้าน  พบว่า 
ด้านที่ 1  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีระดับความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  61.57  เรื่องเจ้าหน้าที่

ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และการเอาใจใส่  รองลงมา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  
34.70 เรื่องเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม และมีระดับความพึงพอใจปาน
กลาง 3.73   เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 
 ด้านที่ 2  ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  มีระดับความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  61.94  เรื่อง
ข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็วและมีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน  รองลงมา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  34.33 เรื่องข้ันตอนการให้บริการมีระบบ 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจนและมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และมีระดับความพึงพอใจปาน
กลาง 3.73   เรื่องมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

ด้านที่ 3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีระดับความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  48.88  เรื่องการจัดสิ่ง 
อ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าดื่ม  รองลงมา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อย
ละ  27.99 เรื่องมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ และมีระดับความพึงพอใจปาน
กลาง 23.13   เรื่องอาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.อยากให้มกีารรับท าบัตรประชาชน   จ านวน     8    คน  คิดเป็นร้อยละ    11.42 

2.การบริการโดยรวมด ี     จ านวน     1    คน  คิดเป็นร้อยละ    1.42 

3.การบริการโดยรวมพอใช้    จ านวน     2 คน  คิดเป็นร้อยละ    2.85 

4.การบริการโดยรวมพอใจ    จ านวน     1 คน  คิดเป็นร้อยละ    1.42 

5.อยากให้มกีารบริการฉีดยุงทกุๆ 6 เดือน   จ านวน      1 คน  คิดเป็นร้อยละ    1.42 

 
 

************************* 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


