
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
เรื่อง  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-------------------- 
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใน

การปฏิบัติราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนา

ชุมแสง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด ด้วยความ
เป็นธรรมและโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงจึงขอแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  ธันวาคม   พ.ศ.2564 
 
 
 

(นายบุญไทย  แสนกระจาย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 ( เดือนมกราคม 2564 -  เดือนธันวาคม  2564) 
มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 100 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

------------------------------------------ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ     ชาย  จ านวน  43  คน                 หญิง   จ านวน  57  คน 
2.อายุ     1. ต่ ากว่า 20 ปี              จ านวน   5  คน        2. ระหว่าง 21 - 40 ปี     จ านวน  30  คน  
             3. ระหว่าง 41 - 60 ปี      จ านวน  45 คน        4. มากกว่า 60 ปี            จ านวน  20  คน 
3.การศึกษา     1.ประถมศึกษา         จ านวน  27  คน       2. มัธยมศึกษา                จ านวน    8  คน                                               

3.ปวช./ปวส.           จ านวน  20  คน       4. อนุปริญญา                 จ านวน  10  คน                                               
5.ปริญญาตรี           จ านวน  23  คน       6. สูงกว่าปริญญาตรี          จ านวน  12  คน                                
7.อ่ืน ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ          1.เกษตรกร             จ านวน   50 คน        2.ลูกจ้าง                     จ านวน   10  คน             
3.รับราชการ          จ านวน   10 คน        4.ประกอบธุรกิจส่วนตัว      จ านวน  20  คน              
6.อ่ืน ๆ นักเรียน / นักศึกษา  จ านวน 10 คน    
 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด มาก พอใช้ ปรับปรุง 
1 ด้านเวลา 

1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 

89 11 0 0 

2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ         
     ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง 
    ได้รับบริการก่อน    

89 11 0 0 

3 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
     ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้ เป็นต้น 
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น  ไม่ขอ 
     สิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ 
     ในทางมิชอบ 
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

91 9 0 0 



ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด มาก พอใช้ ปรับปรุง 
4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ 
      บอกจุดบริการ 
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง   
     ได้สะดวก 
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง 
      รอรับบริการ น้ าดื่ม  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ   

90 10 0 0 

5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด 92 8 0 0 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

1.กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้มารับ
บริการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา และมีอาชีพเป็น เกษตรกร 

2.ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับพอใช้และปรับปรุง  

โดยรายการประเมินทั้ง 5 หัวข้อ 15 รายการ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 
91.24  และในระดับมาก เฉลี่ย 8.76   ดังนี้ 

- ด้านเวลา มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุด 89 คน และระดับมาก 11 คน 

- ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุด 89 คน และระดับมาก 11 คน 

- ด้านบุคลากรที่ให้บริการ มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุด 91 คน และระดับมาก 11 คน 

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุด 90 คน และระดับมาก 11 คน 

- ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากที่สุด 92 คน และระดับ
มาก 8 คน 

 

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

 

 

 



แผนภูมิสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แผนภูมิสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 

 

 

ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
ความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการโดยรวม 

ปรับปรุง 0 0 0 0 0

พอใช้ 0 0 0 0 0

มาก 11 11 10 10 8

มากที่สุด 89 89 90 90 92
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 


