
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
โทร  0-3670-6063 
ท่ี  ลบ 80901/4        ลงวันท่ี     8  มกราคม  2564 
เรื่อง  สรปุรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ ประจำป  2563 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประจำป  2563 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 ( เดอืนมกราคม  -  เดือนธันวาคม 2563 ) 
มีจำนวนผูกรอกแบบสอบถามจากการรับบริการท้ังหมด จำนวน .......146....... คน มีรายละเอียดดังนี้ 

************************************************************************************* 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ   ชาย  66  คน   คิดเปนรอยละ  45.2 หญิง  80 คน  คิดเปนรอยละ  54.8 รวม  146  คน 
 

 

 
2. อาชีพ 

- รับจางท่ัวไป   จำนวน  45  คน  คิดเปนรอยละ 31 
- เกษตรกร   จำนวน  30  คน  คิดเปนรอยละ 20.7 
- คาขาย   จำนวน 25  คน  คิดเปนรอยละ 17.2 
- พนักงานบริษัท  จำนวน  21  คน  คิดเปนรอยละ 14.5 
- รับราชการ - รัฐวิสาหกิจ จำนวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 6.2 
- วางงาน   จำนวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 6.4 
- อ่ืน ๆ   จำนวน  11  คน  คิดเปนรอยละ    7.6 
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 สวนท่ี  2  เรื่องขอรับบริการ 

1. งาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  จำนวน  11   คน   คิดเปนรอยละ  7.6 
2. งานสังคมสงเคราะห   จำนวน  31  คน   คิดเปนรอยละ  21.4 
3. งานภาษี    จำนวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  21.1 
4. ขออนุญาตปลูกสราง /ขุดถมดิน จำนวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  6.9 
5. ขอน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค  จำนวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  7.6 
6. งานขอซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จำนวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  2.8 
7. งานทะเบียนพาณิชย   จำนวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  2.1   
8. งานโรงเรียน/งาน ศพด.  จำนวน 32  คน  คิดเปนรอยละ  4  
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สวนท่ี  2  ความพึงพอใจในการใหบริการ 
ลำดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ มากท่ีสุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

นอย 
(คน) 

นอยท่ีสุด 
(คน) 

 1. ดานเวลา       
1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 90 53 2 1 0 
2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 82 57 5 2 0 
 2. ดานข้ันตอนการใหบริการ      
1 การติดปายประกาศหรือแจงขอมลูเก่ียวกับ

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
82 59 4 1 0 

2 การจัดลำดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ี
ประกาศไว 

85 54 6 1 0 

3 การใหบริการตามลำดับกอน หลัง เชนมากอน
ตองไดรบับริการกอน 

84 59 2 1 0 

 3.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ      
1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 88 54 3 1 0 
2 ความเตม็ใจและความพรอมในการบริการอยาง

สภุาพ 
94 46 5 1 0 

3 ความรูความสามารถในการใหบรกิาร เชน  
สามารถตอบคำถาม  ช้ีแจงขอสงสัยให
คำแนะนำไดเปนตน 

80 62 2 2 0 

4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏบัิตหินาท่ี เชนไม
ขอสิ่งตอบแทน ,ไมรับสินบน,ไมหาผลประโยชน
ในทางมิชอบ 

99 44 2 1 0 

5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัต ิ

95 49 2 0 0 

 4.  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก      
1 ความชัดเจนของปายสญัลักษณประชาสัมพันธ

บอกจุดบริการ 
87 56 2 0 0 

2 จุด/ชอง การใหบริการมีความเหมาะสมและ
เขาถึงไดสะดวก 

77 63 5 0 0 

3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชนท่ี
น่ัง รอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ ฯลฯ 

90 51 3 1 0 

4 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 92 49 3 2 0 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.  กลุมผูมารับบริการขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  จะมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

สวนใหญมีอาชีพ รับจางท่ัวไป   รองลงมาคือ เกษตรกร  เขามารับบริการท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขมสวนใหญเปนเรื่องการรับชำระภาษี  และ งานรับสมัครเรียนโรงเรียนและ ศพด.  
รองลงมาคือ งานสังคมสงเคราะห 

2. ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ดังนี้ 
2.1  ดานเวลา เปนรอยละ   58.90 ในระดับมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  รอยละ  61.64 ในระดับมากท่ีสุด 
 ความรวดเร็วในการใหบริการ  รอยละ  56.16  ในระดับมากท่ีสุด 

 

 
2.2   ดานข้ันตอนการใหบริการ   57.30  ในระดับมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
 การติดปายประกาศหรอืแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ รอยละ   

56.16 ในระดับมากท่ีสุด 
 การจัดลำดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ีประกาศไว  รอยละ 58.22 ในระดับมากท่ีสุด 
 การใหบริการตามลำดับกอน  หลัง เชนมากอนตองไดรับบริการกอน รอยละ 57.53 ใน

ระดับมากท่ีสุด 
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2.3   ดานบุคลากรท่ีใหบริการ   62.47  ในระดับมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
 ความเหมาะสมของการแตงกายของผูใหบริการ  รอยละ 60.27 ในระดับมากท่ีสุด 
 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ รอยละ 64.38 ในระดับมาก

ท่ีสุด 
 ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคำถาม  ชี้แจงขอขอสงสัยให

คำแนะนำไดเปนตน  รอยละ 57.80  ในระดับมากท่ีสุด 
 ความซ้ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี  เชนไมขอสิ่งตอบแทน ,ไมรับสินบน,ไมหา

ผลประโยชนในทางมิชอบ รอยละ 67.81  ในระดับมากท่ีสุด 
 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ  รอยละ 65.07  ในระดับมากท่ีสุด 
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2.4   ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  รอยละ   62.47  ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
 ความชัดเจนของปายสัญลักษณประชาสัมพันธบอกจุดบริการ   รอยละ  59.59  ใน

ระดับมากท่ีสุด 
 จุด/ชอง การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  รอยละ 52.74 ในระดับ

มากท่ีสุด 
 ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก  เชนท่ีนั่ง รอรับบริการ  น้ำดื่ม  หนังสือพิมพ  

ฯลฯ  รอยละ 64.64   ในระดับมากท่ีสุด 
 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ  รอยละ 63.01  ในระดับมากท่ีสุด 

 
3.  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ  69.7  

 
 
            



-7- 
 

 
 
                                    ลงชื่อ........................................................ผูรายงาน 

  (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักงานปลัด 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
     
 

    (นายสุรพลวัฒนกุลวิวัฒน) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 

ทราบ 
 
 
 

   (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
             นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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