
 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด  
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่่ากว่า20  ป ี (2)  20 - 30  ปี  (3)  31 - 40  ปี 
  (4)  41 - 50  ปี  (5)  51 - 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................... 
 
ส่วนที่ 2การประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 
รายการประเมิน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1)  มกีารจดัระบบการให้บริการตามล่าดับก่อนหลัง      
2)  มช่ีองทางการให้บริการที่หลากหลาย      
3)  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสมไมยุ่่งยากซับซ้อน      
4)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมไมซ่ับซ้อน      
5)  ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1)  มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานท่ีหลากหลาย เพียงพอ      
2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับ
บริการ 

     

3)  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม และเว็บบอรด์ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1)  เจ้าหน้าท่ีให้ค่าแนะน่า ตอบข้อซักถาม ปัญหาสงสัยได้อย่างชัดเจน      
2)  เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส ่และกระตือรือร้นให้บริการ      
3)  การให้เกียรติและการใหค้วามส่าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ
อย่างเท่าเทียม 

     

4)  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1)  สถานท่ีให้บริการ หรือ อบต.ตัง้อยู่ในแหล่งท่ีสะดวก      
2)  สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก เพียงพอ      
3)  มกีารจดัสิ่งอ่านวยความสะดวกต่อการให้บริการที่เหมาะสม      
4)  มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีให้บริการ ชัดเจน      
5)  มีเครื่องมือ/วัดสุด/อุปกรณ์ สารสนเทศในการให้บริการที่เหมาะสม      

 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านรายได้หรือภาษี 

กองคลัง  
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่่ากว่า20  ป ี (2)  20 - 30  ปี  (3)  31 - 40  ปี 
  (4)  41 - 50  ปี  (5)  51 - 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................... 
 
ส่วนที่ 2การประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี 
 
 

 
รายการประเมิน 

งานด้านรายได้หรือภาษ ี

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1)  มกีารจดัระบบการให้บริการตามล่าดับก่อนหลัง      
2)  มช่ีองทางการให้บริการที่หลากหลาย      
3)  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสมไมยุ่่งยากซับซ้อน      
4)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมไมซ่ับซ้อน      
5)  ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1)  มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานท่ีหลากหลาย เพียงพอ      
2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับ
บริการ 

     

3)  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม และเว็บบอรด์ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1)  เจ้าหน้าท่ีให้ค่าแนะน่า ตอบข้อซักถาม ปัญหาสงสัยได้อย่างชัดเจน      
2)  เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส ่และกระตือรือร้นให้บริการ      
3)  การให้เกียรติและการใหค้วามส่าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ
อย่างเท่าเทียม 

     

4)  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1)  สถานท่ีให้บริการ หรือ อบต.ตัง้อยู่ในแหล่งท่ีสะดวก      
2)  สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก เพียงพอ      
3)  มกีารจดัสิ่งอ่านวยความสะดวกต่อการให้บริการที่เหมาะสม      
4)  มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีให้บริการ ชัดเจน      
5)  มีเครื่องมือ/วัดสุด/อุปกรณ์ สารสนเทศในการให้บริการที่เหมาะสม      

 
 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

กองช่าง 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่่ากว่า20  ป ี (2)  20 - 30  ปี  (3)  31 - 40  ปี 
  (4)  41 - 50  ปี  (5)  51 - 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................... 
 
ส่วนที่ 2การประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 
 

 
รายการประเมิน 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1)  มกีารจดัระบบการให้บริการตามล่าดับก่อนหลัง      
2)  มช่ีองทางการให้บริการที่หลากหลาย      
3)  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสมไมยุ่่งยากซับซ้อน      
4)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมไมซ่ับซ้อน      
5)  ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1)  มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานท่ีหลากหลาย เพียงพอ      
2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับ
บริการ 

     

3)  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม และเว็บบอรด์ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1)  เจ้าหน้าท่ีให้ค่าแนะน่า ตอบข้อซักถาม ปัญหาสงสัยได้อย่างชัดเจน      
2)  เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส ่และกระตือรือร้นให้บริการ      
3)  การให้เกียรติและการใหค้วามส่าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ
อย่างเท่าเทียม 

     

4)  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1)  สถานท่ีให้บริการ หรือ อบต.ตัง้อยู่ในแหล่งท่ีสะดวก      
2)  สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก เพียงพอ      
3)  มกีารจดัสิ่งอ่านวยความสะดวกต่อการให้บริการที่เหมาะสม      
4)  มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีให้บริการ ชัดเจน      
5)  มีเครื่องมือ/วัดสุด/อุปกรณ์ สารสนเทศในการให้บริการที่เหมาะสม      

 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการสังคม 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่่ากว่า20  ป ี (2)  20 - 30  ปี  (3)  31 - 40  ปี 
  (4)  41 - 50  ปี  (5)  51 - 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................... 
 
 
ส่วนที่ 2การประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
 

 
รายการประเมิน 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1)  มกีารจดัระบบการให้บริการตามล่าดับก่อนหลัง      
2)  มช่ีองทางการให้บริการที่หลากหลาย      
3)  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสมไมยุ่่งยากซับซ้อน      
4)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมไมซ่ับซ้อน      
5)  ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1)  มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานท่ีหลากหลาย เพียงพอ      
2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับ
บริการ 

     

3)  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม และเว็บบอรด์ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1)  เจ้าหน้าท่ีให้ค่าแนะน่า ตอบข้อซักถาม ปัญหาสงสัยได้อย่างชัดเจน      
2)  เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส ่และกระตือรือร้นให้บริการ      
3)  การให้เกียรติและการใหค้วามส่าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ
อย่างเท่าเทียม 

     

4)  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1)  สถานท่ีให้บริการ หรือ อบต.ตัง้อยู่ในแหล่งท่ีสะดวก      
2)  สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก เพียงพอ      
3)  มกีารจดัสิ่งอ่านวยความสะดวกต่อการให้บริการที่เหมาะสม      
4)  มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีให้บริการ ชัดเจน      
5)  มีเครื่องมือ/วัดสุด/อุปกรณ์ สารสนเทศในการให้บริการที่เหมาะสม      



 
 
 
ส่วนที่ 3ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

** ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 
 

 

 

 

 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส่านักงานปลัดฯ  อบต.หนองตะไก้  อ่าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมาโทร. ๐๘๓-๗๓๑๕๓๙๓ 
ที ่ นม ๘๔๑๐๑/-    วันที่    3  ตุลาคม  ๒๕61 
เรื่อง   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการ  
 
 

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ 
 
 ตาม ค าส่ง  ง คกาารบรหาารสวนนต าบลานง ตไไา  ทีง 510/๒๕60 ล น่นทีง 18 ธ่นนาคม ๒๕60 เรืงง  
แตว ต่้ คณไารรมาารปรไเมหนคนามพึ พงใจตวงาารใา บรหาารขง สวนนราชาาร พร งมนี้ คณไารรมาารได ค่ดเลืงาารไบนน
ทีงมีผู มาขงร่บบรหาารมาาทีงสุดแลไา าานดปรไเด็นาารปรไเมหน ได ด่ นี ้
 

ที ่ กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมิน ประเด็นการประเมิน 
๑ งานด้านโยธา ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านช่องทางการให้บริการ 
๓ งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๔ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก 

 

ประกอบกับรายละเอียดการประเมิน อีกจ่านวน ๑๗ ข้อ ซึ่งรายละเอียดและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ อ่าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา ใน ๔ ด้าน ได้แก่ งานด้านโยธา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี งาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
 ๒. เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก ้อ่าเภอหนองบุญมากจังหวัด
นครราชสีมา ตามตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๓. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ อ่าเภอหนองบุญ
มากจังหวัดนครราชสีมา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มาขอรับบริการ ณ จุดให้บริการของงานด้านต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก ้โดยสามารถจ่าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็นรายงาน ได้ดังนี้ 
 ๑. งานด้านโยธา     จ่านวน ๔๕ คน 
 ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ่านวน ๔๕ คน 
 ๓. งานด้านรายได้หรือภาษี    จ่านวน ๔๕ คน 
 ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน จ่านวน ๔๕ คน 
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ตารางท่ี ๑ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

รายการประเมิน 

ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

ด้านช่องทาง 
การให้บริการ 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

ด้านเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

รวมเฉลี่ย 
ทุกงาน 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

๑. งานด้านโยธา (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๔๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๑๐) 

๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๑๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๖๐) 

๓. งานด้านรายได้หรือภาษี (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๓.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๔๐) 

๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๙๒.๖๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๓๐) 

โดยรวม (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๕) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๙๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๔๕) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๕) 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด(คะแนน) ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 
 

 จากตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมของทั้ง ๔ งาน พบว่า การให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลหนองตะไก้ ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ พอใจมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๕ และผล
การประเมินการให้บริการขององค์การบริการส่วนต่าบลหนองตะไก ้ตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจได้ ๗ คะแนน   
 ผลการประเมิน พบว่า ๑) งานด้านโยธา ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๑๐ ผลการประเมินได้ ๗ คะแนน ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๒ ผลการประเมินได้ ๗ คะแนน ๓) งานด้านรายได้หรือภาษี ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ ผลการประเมินได้ ๗ คะแนน ๔) งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๐ ผลการ
ประเมินได้ ๗ คะแนน ตามตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ 
 ข้อเสนอแนะ  ผู้รับบริการ ได้เสนอแนะที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ 
จ่านวน ๒๓ ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านสิ่งอ่านวยความสะดวกมากที่สุด จ่านวน ๘ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๒ 
รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ่านวน ๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
จ่านวน ๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ และด้านช่องทางการให้บริการ จ่านวน ๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๕ ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จ่าแนกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ ๑)ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรขยายที่จอดรถส่าหรับผู้มารับบริการให้หลากหลาย ๒)ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะ คือ เจ้าหน้าที่ควรดูแล
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ควรใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ๓)ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ๔)ด้านช่องการทางให้บริการ ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีกล่องรับ
ความคิดเห็น ณ จุดให้บริการ  
 คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต่าบล        
หนองตะไก ้  จึงขอเสนอผลการประเมินฯ เพ่ือใช้ในประโยชน์ในทางราชการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ต่อไป 
 
 

 (ลงชื่อ)  
                             (นางสาวจารุณีย์   เดชา) 
                หวัหน้าคณะท่างานการประเมินความพึงพอใจฯ 
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บันทึกความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  ทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตามผลการรายงานฯ 
 

 
                (นายสุเมธ    ทิศกลาง) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ 
 
 
บันทึกความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
  

   .ทราบและด่าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
 
   (ลงชื่อ)  
                                         (นายสุรทิน   วัชรประทีป) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 
 

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

 อาศัยอ่านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๑ หมวด ๖ และหมวด ๘ ประกอบกับค่าสั่ง องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ ทีง 510 /๒๕60 ล น่นทีง 18 
ธ่นนาคม ๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการ และได้รายงานผล
การการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถน่าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไปได้ ร ายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ปรไาาศ   ณ   น่นทีง  5  เดืงน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

   
 
 

                                                    (ลงชื่อ) 
                (นายสุรทิน   วัชรประทีป) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

เรื่อง   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการ 
 

************************************ 
 
 คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการได้คัดเลือกกระบวนงานเพ่ือน่ามา
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสิ่งอ่านวยความสะดวกซึ่งส่วนราชการได้ให้ความส่าคัญกับประชาชนผู้รับบริการโดย
ด่าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ การประเมินนี้จะด่าเนินการเฉพาะกิจกรรมที่อยู่
ในอ่านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ อ่าเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา ๔ ด้าน คือ 
 ๑) งานด้านโยธา 
 ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๓) งานด้านรายได้หรือภาษี 
 ๔) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
ประกอบกับรายละเอียดการประเมิน อีกจ่านวน ๑๗ ข้อ ซึ่งรายละเอียดและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ อ่าเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา ใน ๔ ด้าน ได้แก่ งานด้านโยธา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี งาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
 ๒. เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก ้อ่าเภอหนองบุญมากจังหวัด
นครราชสีมา ตามตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๓. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ อ่าเภอหนองบุญ
มากจังหวัดนครราชสีมา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มาขอรับบริการ ณ จุดให้บริการของงานด้านต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก ้โดยสามารถจ่าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็นรายงาน ได้ดังนี้ 
 ๑. งานด้านโยธา     จ่านวน ๔๕ คน 
 ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ่านวน ๔๕ คน 
 ๓. งานด้านรายได้หรือภาษี    จ่านวน ๔๕ คน 
 ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน จ่านวน ๔๕ คน 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
/ตารางที่ ๑... 

ตารางท่ี ๑ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภออหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

รายการประเมิน 

ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

ด้านช่องทาง 
การให้บริการ 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

ด้านเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

รวมเฉลี่ย 
ทุกงาน 

 
(ระดับ) 
(ร้อยละ) 

๑. งานด้านโยธา (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๔๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๑๐) 

๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๑๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๖๐) 

๓. งานด้านรายได้หรือภาษี (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๓.๒๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๔๐) 

๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๐๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๙๒.๖๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๘.๓๐) 

โดยรวม (พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๕) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๘๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๙๐) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๖.๔๕) 

(พอใจมากที่สุด) 
(๘๗.๐๕) 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด(คะแนน) ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 
 

 จากตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมของทั้ง ๔ งาน พบว่า การให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลหนองตะไก้ ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ พอใจมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๕ และผล
การประเมินการให้บริการขององค์การบริการส่วนต่าบลหนองตะไก ้ตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจได้ ๗ คะแนน   
 ผลการประเมิน พบว่า ๑) งานด้านโยธา ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๑๐ ผลการประเมินได้ ๗ คะแนน ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๒ ผลการประเมินได้ ๗ คะแนน ๓) งานด้านรายได้หรือภาษี ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ ผลการประเมินได้ ๗ คะแนน ๔) งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๓๐ ผลการ
ประเมินได้ ๗ คะแนน ตามตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

 ข้อเสนอแนะ  ผู้รับบริการ ได้เสนอแนะที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ 
จ่านวน ๒๓ ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านสิ่งอ่านวยความสะดวกมากที่สุด จ่านวน ๘ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๒ 
รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ่านวน ๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
จ่านวน ๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ และด้านช่องทางการให้บริการ จ่านวน ๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๕ ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จ่าแนกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ ๑)ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรขยายที่จอดรถส่าหรับผู้มารับบริการให้หลากหลาย ๒)ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะ คือ เจ้าหน้าที่ควรดูแล
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ควรใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน  
๓)ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ๔)ด้านช่องการทางให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีกล่องรับความคิดเห็น ณ จุดให้บริการ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ที่ นม ๘๔๑๐๑/ว. 

 
  

 
 

ที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้
อ่าเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา๓๐๔๑๐ 

            ตุลาคม  ๒๕61 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

เรียน   ก่านันต่าบลหนองตะไก้/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต. ทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการต่อการให้บริการ จ่านวน   ๑   ชุด 
 

 ด้วย คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการ ได้รายงานผลการการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ ประจ่าปี บปรไมาณ ๒๕61 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถน่าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไปซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการรายงานฯ ต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายสุรทิน   วัชรประทีป) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะไก้ 

 
 
 
 
 
 
ส่านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล 
โทร.๐๘๓-๗๓๑๕๓๙๓  
 

 
 
 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ที่  510 /๒๕60  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการ 
 

----------------------------------- 
  

 งาศ่ยง านาจตามพรไราชาฤษฎีาานวาด นยาล่าเาณฑกแลไนหธีาารบรหาาราหจาารบ านเมืง ทีงดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ามนด ๑ ามนด ๖ แลไามนด ๘  จึ แตว ต่้ คณไารรมาารปรไเมหนคนามพึ พงใจตวงาารใา บรหาารขง สวนนราชาาร 
ง คกาารบรหาารสวนนต าบลานง ตไไา  โดยมีน่ตถุปรไส คกเพืงงน าผลทีงได จาาาารปรไเมหนมาปร่บปรุ คุณภาพาารใา บรหาาร
ปรไชาชน ปรไางบด นย 
 ๑)  นา สานจารุณียก    เดชา    า่นาน าส าน่าปล่ด  า่นาน าคณไท า าน 
 ๒)  นา สานสุา่ญญา   ทง เาลืง     ผู ง านนยาาราง คล่    คณไท า าน 
 ๓)  นายพรพหช่ย     สห าาท าน ผู ง านนยาาราง าารศึาษา    คณไท า าน 
 ๔)  นา สุจหราภรณก    บุญปรไสหทธห์ ผู ง านนยาาราง ชวา   คณไท า าน 
 ๕)  นา สานงารียก     ช่ยชนไ   ผู ง านนยาาราง สน่สดหาารส่ คม คณไท า าน/เลขานุาาร 
  

 มีาน าทีงในาารา าานดารงบ ปรไเด็นาารปรไเมหน ต่นชี้น่ด ตลงดจ่ดท าเครืงง มืงในาารจ่ดเา็บข งมูล าาร
สรุปแลไาารราย านเพืงงปรไโยชนกในาารบรหาารจ่ดาารแลไาารปร่บปรุ คุณภาพาารใา บรหาารแาวปรไชาชนแลไผู มา
ตหดตวงราชาาร ตวงไป 

  ท่้ นี้  ต่้ แตวบ่ดนี้เป็นต นไป 

 ส่ง  ณ  น่นทีง  18  เดืงน  ธ่นนาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 

 
 ล ชืงง 
            (นายสุรทหน   น่ชรปรไทีป) 

     นายาง คกาารบรหาารสวนนต าบลานง ตไไา  
 
 
 

 
 

ร่าง................................ 
พิมพ์.............................. 
ตรวจ.............................. 


