
 
                                                            
                          

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ (ส านักปลัด)   องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
ที่ ลป ๗๘๘๐๑/พิเศษ            วันที่   17   ตุลาคม   ๒๕๖4 
เรื่อง รายงานการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประขาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลเสริมกลาง ที่มีการจัดการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานอย่างมี
มาตรฐาน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  มีประชาชนมา
ใช้บริการต่าง ๆ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง จ านวน ๑๐๐ คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๕  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      (ลงชื่อ)................................................. 
             ( นางสาวจ าเนียร  ยะเปียง ) 
           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
  ความคิดเห็น.........................................  ความคิดเห็น........................................ 
               ( นายมนตรี  รู้แผน)               (นายประเสริฐ   พรมมาลา ) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 100 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

************************************************************************************ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชายจ านวน 48  คน    2.  หญิงจ านวน   52 คน 
2. อายุ  …………  ปี 
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือจ านวน  5 คน    2. ประถมศึกษา จ านวน  30 คน 
    3. มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  11  คน   4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จ านวน  17 คน 

  5. อนุปริญญา / ปวส. จ านวน  23 คน   6. ปริญญาตรี  จ านวน  12 คน   
  7. สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  2 คน    8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ เกษตรกร  48 คน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  12  คน   รบัราชการ 7 คน  ลูกจ้าง  14 คน               
นักเรียน/นักศึกษา  15 คน  อื่น ๆ  4  คน 

ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
9 คน การข้อมูลข่าวสารทางราชการ  54 คน การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
3 คน การย่ืนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 2 คน การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
7 คน การใช้ Internet ต าบล  4 คน การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
5 คน ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  3 คน การขอจดทะเบียนพาณิชย์  
13 คน การช าระภาษี ต่างๆ   ………….. อื่น ๆ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใจ 
ควร

ปรับปรุง 
1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

89 คน 11 คน    

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส่ 
95 คน 5 คน    

3. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

97 คน 3 คน    

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
เหมาะสม 

91 คน 9 คน    

5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 91 คน 9 คน    

6. ชั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 
96 คน 4 คน    

7. มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 
98 คน 2 คน    

8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ าด่ืม 92 คน 8 คน    

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางอ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชาย    2.  หญิง 
 2. อายุ  …………  ปี 
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษา  
    3. มัธยมศึกษาตอนต้น     4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

  5. อนุปริญญา / ปวส.    6. ปริญญาตรี    
  7. สูงกว่าปริญญาตรี      8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ ............... เกษตรกร.. …………… ประกอบธุรกิจส่วนตัว ............... รับราชการ 
 ................ลูกจ้าง  ……………. นักเรียน/นักศึกษา  .................อื่น ๆ 
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
………….. การข้อมูลข่าวสารทางราชการ   ............... การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
.............. การย่ืนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …………… การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
...............การใช้ Internet ต าบล   …………… การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
...............ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   …………… การขอจดทะเบียนพาณิชย์  
............... การช าระภาษี ต่างๆ    ............... อื่น ๆ 
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมกลาง จังหวัดล าปาง 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลเอาใจใส่      
3. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

     

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
เหมาะสม 

     

5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
6. ชั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
7. มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ าด่ืม 

     

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
.............................................................................................................................................................. ..................................... 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  ตามความคิดเห็นของท่าน   
 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  


