บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิว้ ราย
โทร.036-781111
ที่ ลบ 76701/
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการประมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
เรียน ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ตามที่ ส ำนั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลงิ้ว รายได้ ด ำเนิ น การสำรวจความพึ งพอใจ
ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาองค์กรให้มากที่สุด นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารปฎิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลงิ้ว รายเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย
จึ งขอรายงานผลการประเมิน ความพึ งพอใจในการให้ บ ริการประชาชนขององค์การบริห ารส่ ว นตำบลงิ้วราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฎตามสรุปผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางภัศรา อ่อนเงิน)
หัวหน้าสำนักปลัด
- ความเห็น ปลัด อบต.
........................................................................................
.....................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
- ความเห็น/ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
- ทราบ
- ดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
ของหน่วยงานต่อไป
(ลงชื่อ)
(นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2564
**********************************************************************
ข้อชี้แจงกรุณาทำเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2) 21 - 40 ปี
3) 41 – 60 ปี
4) 60 ปีขึ้นไป
2. อายุ
1) ต่ำกว่า 20 ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
3) ปริญญาตรี
4) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพของผู้มารับบริการ
1) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
2) ผู้ประกอบการ
3) ประชาชนผู้รับบริการ
4) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน
5) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………….

ระดับความพึงพอใจ

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
5 4 3 2 1 1
1 . ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
กา
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลังเช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน ,ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด
ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
....................................................................................................................................
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม2563 - กันยายน
2564) มีผลการ ประเมินดังนี้
1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง
ประชาชนผู้มารับบริการด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยการสุ่มตัวอย่าง
และเก็บแบบประเมินเพื่อสรุปผล จำนวน 93 คน
2. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563– กันยายน 2564)
3 .เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือ การใช้ค่าร้อยละ
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุระหว่าง
ต่ำกว่า 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
3. การศึกษา
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น/
ตอนปลาย/เทียบเท่า
ปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม
4. อาชีพ
เกษตรกร
ผู้ประกอบการ
ประชาชนผู้รับบริการ
องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กร
ชุมชน
อื่นๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

38
55
93

(40.8)
(59.2)
(100.00)

3
26
36
28
93

(3.2)
(27.9)
(38.7)
(30.1)
(100.00)

43

(46.2)

27
23
93

(29.0)
(24.7)
(100.00)

21
15
45
9

22.5
16.1
48.3
9.6

3
93

3.2
(100.00)

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โดยแสดงค่าร้อยละ

ประเด็น/ด้าน
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหน
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศ
ไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อน
ต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
อย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น
สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อมูลให้คำแนะนำได้ เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความไม่พึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก
36.6
33.3

58.1
60.2

5.4
6.5

-

-

20.4

74.2

5.4

-

-

38.7

57.0

4.3

-

-

54.8

40.9

4.3

-

-

45.2

47.3

7.5

-

-

37.6

55.9

6.5

-

-

35.5

58.1

6.5

-

-

57.3

38.7

4.3

-

-

45.5

47.3

7.5

-

-

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์
บอกจุดบริการ

36.6

59.1

4.3

-

-

4.2 จุด /ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก

40.9

52.7

6.5

-

-

4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น
ทีน่ ั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯล

41.9

49.5

8.6

-

-

4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ

47.3

45.2

7.5

-

-

5.ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการใน
ภาพรวม อยู่ในระดับใด

44.1

52.7

3.2

-

-

3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตหิ น้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบั สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ระดับใด คิดเป็นร้อยละ 96.8
ลำดับที่สอง คือ การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ การให้บริการตามลำดับ ก่อนหลัง
สรุปผลการประเมิน จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลงิ้วราย
โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94
จุดเด่นของการให้บริการ
1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สุภาพ เรียบร้อย
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีเจ้าหน้าที่บริการน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
2. ควรให้มกี ารประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น การปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ และเฟสบุ๊ค ของ อบต.งิ้วราย เป็นต้น

