
 
 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด     องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก                                       

ที ่  สส 71101/- วันที ่  3   ตุลาคม  2561 

เรื่อง รายงานการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประขาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลบางขันแตก ที่มีการจัดการบริการประชาชนที่เข้ามารับ
บริการในหน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีประชาชนมาใช้บริการต่าง ๆ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
จ านวน 50 คน ดังรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
 

(นายวิษณุ คชรัตน์) 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ความเห็น…………….….………………. 
 

 
          (นายชูศักดิ์ เกิดช้าง) 

            หวัหน้าส านักปลัด 

   ความเห็น…………….….………………. 
 

 
         (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) 
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

      ความเห็น…………….….………………………. 
 

 
              (นายพรชัย ใจเพ่ิม) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

      ความเห็น…………….….………………………. 
 

 
           (นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 



 
 

 

แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
************************************ 

  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีผล
การประเมินดังนี ้ 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง  
ผู้รับบริการด้านต่างๆ โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล จ านวน 50 คน  

2. ระยะเวลาดาเนินการ  
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด มีข้อค าถามให้เลือกเป็นมาตราประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจดังนี้ 
คะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด 

4 = พึงพอใจมาก 
3 = พึงพอใจปานกลาง 
2 = พึงพอใจน้อย 
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
  ชาย 21 42.00 
  หญิง 29 58.00 

รวม 50 100 
2. อายุ   
  ต่ ากว่า 20 ปี 4 5.00 
  21 – 40 ปี 23 30.00 
  41 – 60 ปี 17 37.50 
  60 ปีขึ้นไป 6 7.50 

รวม 50 100 
   



 
 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
3. การศึกษา 
  ประถมศึกษา ๖ ๑๒.00 
  มัธยมศึกษา/เทยีบเท่า ๒๓ ๔๖.00 
  ปริญญาตรี ๑๘ ๓๖.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี ๓ ๖.00 

รวม 50 100 
4. สถานภาพ   
  เกษตรกร ๘ ๑๖.๐๐ 
  ผู้ประกอบการ ๘ ๑๖.๐๐ 
  ประชาชนผู้รับบริการ ๓๔ ๖๘.๐๐ 
  องค์กร/เครือข่ายชุมชน ๐ ๐.๐๐ 
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………. ๐ ๐.๐๐ 

รวม 50 100 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในต่อการให้บริการ 

ที ่ รายละเอียดการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔.๓๔ 86.80 มากที่สุด 
2 ความรวดเร็วในการให้บริการ ๔.๔๐ 88.00 มากที่สุด 
3 การติดปา้ยประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ

ระยะเวลาการให้บริการ 
๔.๒๖ 85.20 มากที่สุด 

4 การจดัล าดับขั้นตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว้ ๔.๔๐ 88.00 มากที่สุด 
5 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับ

บริการก่อน 
๔.๔๔ 88.80 มากที่สุด 

6 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ๔.๓๖ 87.20 มากที่สุด 
7 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ๔.๔๐ 88.00 มากที่สุด 
8 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม 

ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น 
๔.๕๒ 90.40 มากที่สุด 

9 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 

๔.๕๒ 90.40 มากที่สุด 

10 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๔๔ 88.80 มากที่สุด 
11 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด

บริการ 
๔.๕๐ 90.00 มากที่สุด 

12 จุดการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก ๔.๓๘ 87.60 มากที่สุด 
13 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับ

บริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
๔.๔๘ 89.60 มากที่สุด 

14 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ   ๔.๓๐ 86.00 มากที่สุด 



 
 

 

ที ่ รายละเอียดการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

15 ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการใน
ภาพรวม อยู่ในระดับใด 

๔.๔๖ 89.20 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.41 88.27 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประกอบด้วยส่วน
ราชการ 5 ส่วน คือ ส านักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และจากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจมากที่สุด 2 ข้อเท่ากัน คือ ความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒  
คิดเป็นร้อยละ 90.40 ล าดับที่สอง คือ ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย  4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 ล าดับที่สาม คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับ
บริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ 89.60 และล าดับความพึงพอใจน้อย
สุด คือ การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ มีระดับคะแนนที่ 4.26  
คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยที่มีระดับคะแนนเต็มเท่ากับ 5.00 ร้อยละ 100 

6. สรุปผลการประเมิน  
จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  
มีระดับคะแนน 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.27  

7. ข้อเสนอแนะ  
- 

เกณฑ์การประเมิน 
มากที่สุด  4.21 – 5.00 
มาก   3.41 – 4.20 
ปานกลาง  2.61 – 3.40 
น้อย   1.81 – 2.60 
น้อยที่สุด  1.00 – 1.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


