
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 

ที่    ศก  77401/......................... วันที่   22  ตุลำคม  2563             
 

เรื่อง     รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  ณ  จุดบริกำรขององค์กำรบริหำร 
           สว่นต ำบลเมืองน้อย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563 
 

เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 

                เนื่องด้วย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจต่อกำรให้บริกำร  ณ  จุดบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ.  2563  ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี            
พ.ศ.  2546  โดยท ำกำรแบบส ำรวจผู้รับบริกำรจ ำนวน  100  คน  ตั้งแต่เดือน  มกรำคม  2563 – 
กันยำยน  2563  จ ำนวน  9  เดือน 
 

           เพ่ือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ.  2540  ส ำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ประจ ำปี  พ.ศ.  2563  (รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้)   
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
     

(ลงชื่อ)           
                                 (นำงสำวนันทิยำ  สุรวิทย์) 
                                       นักทรัยพำกรบุคคลช ำนำญกำร 
        
     (ลงชื่อ)   
           (นำยวัชรินทร์  บุญเริ่ม) 
     หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด  อบต.เมืองน้อย 
ควำมเห็นของปลัด 
...............................................   
............................................... 
     (ลงชื่อ)  พ.จ.ต. 
             (ประทวน  วรำพุฒ) 
     ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
ควำมเห็นของนำยก 
.............................................. 
..............................................     

     (ลงชื่อ)   
      (นำยไพบูลย์  ค ำศรี) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

เร่ือง   เผยแพร่สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
…….................................................................... 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดจุดประเมินควำม
พึงพอใจ  ณ  จุดบริกำรส ำนักงำนปลัด  เพื่อส ำรวจผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองน้อย  ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  โดยท ำกำรแบบส ำรวจ
ผู้รับบริกำร  จ ำนวน  100  คน  ตั้งแต่เดือนมกรำคม  2563  -  กันยำยน  2563  (จ ำนวน  9  เดือน) 
   

เพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  2540  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
เมืองน้อย  ได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ประจ ำปี  
2563  (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้) 

       

   จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

    ประกำศ  ณ  วันท่ี  22   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

                                                             (ลงช่ือ)   
                     ( นำยไพบูลย์  ค ำศร)ี 

                     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 
ณ  จุดบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  (มกราคม  -  กันยายน  2563) 
 
 สรุปแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรประชำชน  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองน้อย  อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  (เดือน  มกรำคม  
-  กันยำยน  2563)  มีผลกำรประเมินดังนี้ 
  1.  กลุ่มตัวอย่างประชากรและตัวอย่าง 
  ประชำชนในเขตต ำบลเมืองน้อย  ผู้มำติดรำชกำร  และผู้มำติดต่อประสำนงำนด้ำนต่ำง  ๆ  
โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสอบถำม  และเก็บแบบสอบถำมเพ่ือสรุปกำรประเมินฯ  จ ำนวน  100  คน 
  2.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  เดือน  มกรำคม  -  กันยำยน  พ.ศ.  2563 
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรประชำชน  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองน้อย  อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรประชำชน  คือ  กำรใช้ค่ำ
ร้อยละ 
  5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรประชำชน  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำเมืองน้อยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  (เดือน  มกรำคม  -  กันยำยน  2563)  มีผลกำรประเมินดัง
ตำรำงต่อไปนี้ 
    1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     -ชำย 
     -หญิง 
รวม 

 
44 
56 

(100) 

 
44% 
56% 

(100%) 

2.  อายุ 
     -ต่ ำกว่ำ  20  ป ี
      -21  -  40  ปี 
     -41  -  60  ป ี
     -60  ปีขึ้นไป 
รวม 

 
1 
29 
56 
14 

(100) 

 
1% 
29% 
56% 
14% 

(100%) 

3.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 
    -โสด 
    -สมรส 
    -หม้ำย 
    -หย่ำร้ำง 
รวม 

 
25 
60 
10 
5 

(100) 

 
25% 
60% 
10% 
5% 

(100%) 



สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
4. การศึกษา 
     -ประถมศึกษำ 
     -มัธยมศึกษำตอนต้น 
     -มัธยมศึกษำตอนปลำย/
เทียบเท่ำ 
     -ปริญญำตรี 
     -สูงกว่ำปริญญำตรี 
     -อ่ืน ๆ 
รวม 

 
20 
30 
35 

 
10 
5 
- 

(100) 

 
20% 
30% 
35% 

 
10% 

5 
- 

(100%) 
 
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริการ 

ล าดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ/ระดับความไม่พึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 
1. ด้านเวลา      
 1.1  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 29 67 4 0 0 
 1.2  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 26 67 7 0 0 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
 2.1  กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ

ขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 
29 66 5 0 0 

 2.2  กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที่
ประกำศ 

24 76 0 0 0 

 2.3  กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง  เช่น  มำ
ก่อนต้องได้รับบริกำรก่อน 

30 69 1 0 0 

3 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ      
 3.1  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้

ให้บริกำร 
39 60 1 0 0 

 3.2  ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
อย่ำงสุภำพ 

38 59 3 0 0 

 3.3  ควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  เช่น  
สำมำรถตอบค ำถำม  ชี้แจงข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำ
ได้เป็นต้น 

36 61 3 0 0 

 3.4  ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่  เช่น  
ไม่ขอสิ่งตอบแทน  ไม่รับสินบน  ไม่หำ
ผลประโยชน์ในทำงมิชอบ 

42 57 1 0 0 

 3.5  กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

46 50 4 0 0 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
 4.1  ควำมชัดเจนของป้ำย  สัญลักษณ์  

ประชำสัมพันธ์  บอกจุดบริกำร 
39 59 2 0 0 



 

ล าดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ/ระดับความไม่พึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 
 4.2  จุด/ช่อง  กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและ

เข้ำถึงได้สะดวก 
35 60 4 1 0 

 4.3  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น ที่นั่งรอรับบริกำร น้ ำดื่ม หนังสือพิมพ์ฯลฯ 

42 47 9 2 0 

 4.4  ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร 43 55 2 0 0 
5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

ในภำพรวมอยู่ระดับใด 
40 58 2 0 0 

 
1. กลุ่มผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  จะมีเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย  ผู้มำรับ
บริกำรส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง  41  -  61  ปี  สถำนภำพของผู้มำรับบริกำรส่วนมำกจะมีสถำนภำพ
สมรส  และกำรศึกษำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำ 
2.  ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  อยู่ในภำพรวมอยู่ในระดับพอใจ  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมตำมรำยกำรประเมิน
อยู่ในระดับพอใจมำก  พอใจ  พอใจน้อย  และไม่พึงพอใจ  ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถำมในระดับ  ไม่พึงพอใจมำก 

3.  รายการประเมินทั้ง  15  รายการ  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมดังนี้ 
 ในระดับ  พอใจมำก   เฉลี่ย    35.87% 
 ในระดับ  พอใจ    เฉลี่ย   60.73% 
 ในระดับ  พอใจน้อย   เฉลี่ย   3.2% 
 ในระดับ  ไม่พึงพอใจ   เฉลี่ย  0.2% 
6.  สรุปผลการประเมิน 
 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรประชำชน  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองน้อย  โดยภำพรวมประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  99.8% 
7.  ปัญหำ 
 1)  ขำดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  เช่น  เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง  ๆ 
 2)  สถำนที่ให้บริกำรคับแคบไม่สะดวกต่อประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 1)  ควรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือรองรับกำรท ำงำนในยุค  4.0 
 2)  ควรจัดจุดกำรให้บริกำรประชำชนให้เหมำะสม  และไม่เป็นกำรยำกล ำบำกแก่ประชำชนที่จะเข้ำ
มำติดต่อรำชกำร 
 
 


