
 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : สำนกังานปลดั องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปี 2562 

*************************************************************************** 

 ในการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปี 2563 เป็นการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ซึ่งเป็นการบริการในภาพรวม ไม่ได้เจาะลึกเฉพาะงาน เนื่องจากวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการทราบผลการปฏิบัติงานในการให้บริการของพนักงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีผลต่อระดับความพึง
พอใจของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำผลการประเมินดังกล่าว มาปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้เป็นที่พึง
พอใจต่อประชาชนผู้รับบริการต่อไป 

 ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
บึงกระจับ ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการ ผ่านระบบออนไลน์  https//:www.บึงกระจับ.com/สำรวจความพึง
พอใจ/ หรือhttps://forms.gle/3qgbk1vk63c5qg1C9  และ QR CODE ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น จึงขอรายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับ ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบดังนี้ 

 ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามปลายปิด กำหนดให้ทำ
เครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเป็นจริง ประกอบด้วย 

๑. เพศ   1) ชาย   2) หญิง 
๒. อายุ   1) ต่ำกว่า 20 ปี  2) 21 – 30 ปี 

    3) 31 – 40 ปี  4) 41 – 50 ปี 
    5) 51 – 60 ปี  6) 60 ปีข้ึนไป 

๓. ระดับการศึกษา  1) ปฐมศึกษา  2) มัธยมศึกษา 
    3) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี 

 ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ ประเมินท้ังส้ิน 5 ด้าน รวม 15 ประเด็น กำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
ดีมาก ดี พอใช้ น้อย และน้อยมาก ประกอบด้วย 

1. ด้านเวลา 
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
2.2 การจัดลำดับข้ันตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว้ 
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 

https://www.บึงกระจับ.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88/
https://www.บึงกระจับ.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88/
https://forms.gle/3qgbk1vk63c5qg1C9


3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้

คำแนะนำได้เป็นต้น 
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน , ไม่รับสินบน, ไม่หาผล 

ประโยชน์ในทางมิชอบ 
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ 

ฯลฯ 
4.4 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 

5. ภาพรวม 
5.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายปิดที่ให้ผู ้ตอบแบบประเมินได้แสดงความคิดเห็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 



 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้เข้าตอบแบบสอบ จำนวน 101 คน  

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 



 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม 

 

  



 

 

  



 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

คำตอบ 0 ข้อ 

ยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามน้ี 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ขอ้มลูพื�นฐาน

1

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

ชาย

หญงิ

2

(เลอืกไดม้ากกวา่หนึ�งชอ่ง)

3

(เลอืกไดม้ากกวา่หนึ�งชอ่ง)

แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิาร

แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิาร
ใสข่อ้ความของคณุที�นี�
*จําเป็น

เพศ *

อาย ุ*

ตํ�ากวา่ 20 ปี 21 - 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีขึ�นไป

ระบอุายุระบอุายุ

ระดับการศกึษา *

ปฐมศกึษา มัธยมศกึษา ปรญิญาตรี สงูกวา่ปรญิญาตรี

ระดับการศกึษาระดับการศกึษา
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4

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

5

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

ดา้นเวลา *

ดมีาก ดี พอใช ้ นอ้ย นอ้ยมาก

การใหบ้รกิารเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด

ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร

การใหบ้รกิารเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด

ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร

ดา้นขั �นตอนการใหบ้รกิาร *

ดมีาก ดี พอใช ้ นอ้ย นอ้ย
มาก

การตดิป้ายประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกับ
ขั �นตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร

การจัดลําดับขั �นตอนการใหบ้รกิารตามที�
ประกาศไว ้

การใหบ้รกิารตามลําดับกอ่นหลัง เชน่ มา
กอ่นตอ้งไดรั้บบรกิารกอ่น

การตดิป้ายประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกับ
ขั �นตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร

การจัดลําดับขั �นตอนการใหบ้รกิารตามที�
ประกาศไว ้

การใหบ้รกิารตามลําดับกอ่นหลัง เชน่ มา
กอ่นตอ้งไดรั้บบรกิารกอ่น
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6

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

7

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

ดา้นบคุลากรที�ใหบ้รกิาร *

ดมีาก ดี พอใช ้ นอ้ย นอ้ย
มาก

ความเหมาะสมในการแตง่กายของผูใ้ห ้
บรกิาร

ความเต็มใจและความพรอ้มในการใหบ้รกิาร
อยา่งสภุาพ

ความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่
สามารถตอบคําถาม ชี�แจงขอ้สงสัยใหคํ้า
แนะนําไดเ้ป็นตน้

ความซื�อสัตยส์จุรติในการปฏบิัตหินา้ที� เชน่
ไมข่อสิ�งตอบแทน, ไมรั่บสนิบน, ไมห่าผล
ประโยชน์ในทางมชิอบ

การใหบ้รกิารเหมอืนกันทกุรายโดยไมเ่ลอืก
ปฏบิัติ

ความเหมาะสมในการแตง่กายของผูใ้ห ้
บรกิาร

ความเต็มใจและความพรอ้มในการใหบ้รกิาร
อยา่งสภุาพ

ความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่
สามารถตอบคําถาม ชี�แจงขอ้สงสัยใหคํ้า
แนะนําไดเ้ป็นตน้

ความซื�อสัตยส์จุรติในการปฏบิัตหินา้ที� เชน่
ไมข่อสิ�งตอบแทน, ไมรั่บสนิบน, ไมห่าผล
ประโยชน์ในทางมชิอบ

การใหบ้รกิารเหมอืนกันทกุรายโดยไมเ่ลอืก
ปฏบิัติ

ดา้นสิ�งอํานวยความสะดวก *

ดมีาก ดี พอใช ้ นอ้ย นอ้ย
มาก

ความชดัเจนของป้ายสัญลักษณ์
ประชาสัมพันธบ์อกจุดบรกิาร

จุด/ชอ่ง การใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมและ
เขา้ถงึไดส้ะดวก

ความเพยีงพอของสิ�งอํานวยความสะดวก
เชน่ ที�นั�งรอรับบรกิาร นํ�าดื�ม หนังสอืพมิพ์
ฯลฯ

ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิาร

ความชดัเจนของป้ายสัญลักษณ์
ประชาสัมพันธบ์อกจุดบรกิาร

จุด/ชอ่ง การใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมและ
เขา้ถงึไดส้ะดวก

ความเพยีงพอของสิ�งอํานวยความสะดวก
เชน่ ที�นั�งรอรับบรกิาร นํ�าดื�ม หนังสอืพมิพ์
ฯลฯ

ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิาร
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8

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

9

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

ภาพรวม *

ดมีาก ดี พอใช ้ นอ้ย นอ้ย
มาก

ทา่นมคีวามพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารในภาพ
รวม อยูใ่นระดับใด
ทา่นมคีวามพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารในภาพ
รวม อยูใ่นระดับใด

ขอ้เสนอแนะ

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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