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บทสรุป
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
**********************************
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ มีอานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66 มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา ๖๗ มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๖๘ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา 16 กาหนดให้ อบต.มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์จึงกาหนดกรอบแนวทางในการจัดการบริการ สาธารณะอย่างมีคุณภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นวิสัยทัศน์ คือ “องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการเป็นเลิศ ทันสมั ย บริการอย่างมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”
ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ดีได้
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การบริ ก ารสาธารณะอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามกฎหมาย สอดคล้องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์จึงได้
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการดาเนินงาน ดังนี้
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
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องครักษ์จึงได้สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์โดยวิธีการสุ่ม สารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4 งาน คือ
1) งานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2) งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3) งานให้บริการอนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4) งานให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
วัตถุประสงค์ของการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ขอบเขตของการประเมิน
กาหนดไว้ 4 ด้าน คือ
๑) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
๓) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔) ด้านผลจากการให้บริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสารวจความพึงพอใจของผู้รั บบริการกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลองครักษ์ครั้งนี้เพื่อจะได้ทราบผลการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการ
ให้บริการงานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งาน
ให้ บ ริ ก ารอนุ ญาต ใบอนุ ญ าต ใบรั บ รองตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการควบคุม อาคาร และงานให้ บริ ก ารศู น ย์
ช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบผลการสารวจเป็นร้อยละของค่าความพึงพอใจ
ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 84.01-100 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 68.01-84 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 52.01-68 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 36.01-52 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 20.00-36 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการสารวจปรากฏ ดังนี้
งานให้บริการสาธารณะ
1. งานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
3. งานให้บริการอนุญาต ใบอนุญาต
ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
4. งานให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
รวม

ร้อยละของความพึงพอใจ
การให้บริการ กระบวนการ/ขั้นตอนการ สิ่งอานวย ผลจากการ รวม
ของเจ้าหน้าที่
ให้บริการ
ความสะดวก ให้บริการ
96.85
95.98
96.12
98.00 96.74
96.13
96.00
95.98
96.00 96.03
96.55

95.16

96.18

96.18

96.02

96.45
96.50

96.60
95.94

96.98
96.32

96.00
96.55

96.51
96.32
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ตาบลองครักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด และเมื่อคิดเป็น
ค่าร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 96.32
ถอดผลการประเมินจากตารางสรุปได้ ดังนี้
1) งานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.74 อยู่ในระดับมากที่สุด
2) งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.03 อยู่ในระดับมากที่สุด
3) งานให้บริการอนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.02 อยู่ในระดับมากที่สุด
4) งานให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.51 อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
1.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ หมายถึง ประชาชนมีความรู้สึกที่
ดีต่อการเข้าไปขอรับบริการในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก และด้านผลจากการให้บริการ
1.2 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หมายถึง ความพึงพอใจต่อความเต็ม
ใจในการให้บ ริการ จ านวนเจ้ าหน้ าที่ที่ให้บริการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจ ความรวดเร็ วในการ
ให้บริการ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความสุภาพ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
1.3 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในขั้นตอนความชัดเจนในการอธิบาย
แนะนาขั้นตอนในการให้บริการความเป็ นธรรมของขั้นตอน วิ ธีการให้บริการ เรียงตามลาดับก่อน-หลัง ความ
เสมอภาคเท่าเทีย มกัน ความสะดวกของขั้นตอนที่ ได้รั บ จากการบริการ ระยะเวลาการให้ บริ ก ารมี ความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการ
1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจต่อสถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมาขอรับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น สถานที่
จอดรถ ห้องน้า ที่นั่งคอยสาหรับผู้รับบริการ ความสะอาดของสถานที่ ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้
ในการบริการ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ การจัดสถานที่และอุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพัน ธ์ มีป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพัน ธ์ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพัน ธ์/
คู่มือเอกสารให้ความรู้ มีความพร้อมของยานพาหนะ แบบฟอร์ มการขอรับบริการต่าง ๆ มีความเหมาะสม
ความกว้างขวางของสถานที่ที่ให้บริการ
1.5 ความพึงพอใจจากผลการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ใช้บริการ
หลังได้รับบริการหรือระหว่างการใช้บริการได้บรรลุเป้าหมาย หรือได้รั บการบริการที่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการ
คาดหวัง หรือดี เกินกว่าความคาดหวัง ซึ่งอาจสังเกตได้จากการแสดงออกทางสายตา คาพูด หรือพฤติกรรม
ต่างๆ
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้านจากคานิยามข้างต้นเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
งานบริการโดยเรียงลาดับจากความพึงพอใจมากไปถึงน้อยที่สุดสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านผลจากการให้บริการโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์คิด
เป็นร้อยละ 96.55 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมีความรู้สึกหรือมีทัศนคติที่ดีหลังได้รับบริการและระหว่าง
การใช้บริการได้บรรลุเป้าหมายถึงแม้ว่าได้รับการบริการที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง
๒) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
คิดเป็นร้อยละ 96.50 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความเต็มใจในการให้บริการ จานวน
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจ ความรวดเร็ วในการให้บริการ ความซื่อสัตย์ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความสุ ภ าพ ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญ หา การสื่ อ สาร และการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผู้รับบริการ
๓) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์คิด
เป็นร้อยละ 96.32 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความสะดวก
ในการเดินทางมาขอรับบริการ
๔) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบล
องครักษ์คิดเป็นร้อยละ 95.94 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมี ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในขั้นตอนความชัดเจนในการอธิบาย แนะนาขั้นตอนในการ
ให้บริการความเป็นธรรมของขั้นตอน วิ ธีการให้บริการ เรียงตามลาดับก่อน-หลัง ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ความสะดวกของขั้นตอนที่ได้รับจากการบริการ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ
ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลองครั ก ษ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้านจากคานิยามข้างต้น“อยู่ในระดับมากที่สุด” เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงงานบริการเรียงลาดับจากความพึงพอใจมากไปถึงน้อยที่สุด คือ ด้านผลจากการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ควรใช้ผลการสารวจความพึงพอใจใน
ครั้งนี้ในการรักษาหรือ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาธารณะ โดยพิจารณาผลการประเมินในแต่ล ะ
ประเด็นของงานบริการ เพื่อจะได้จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประชาชนคาดหวัง ควรกาหนด
ระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่บริการ ทั้งนี้
เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ การติดตามกากับดูแล
การบริหารงานและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจา
ปี ทั้งควรมีการดาเนินการให้ความรู้ และสร้า งความตระหนักให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมในการ
ควบคุม ตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารและการให้ บริการดาเนินไปอย่าง
โปร่งใสตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ควรนาผลการสารวจความพึงพอใจ
ดังกล่าวไปใช้สาหรับการรายงานการปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-5บทสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการ
เพื่อพัฒนาด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการซึ่งอยู่ในระดับต่าที่สุด จากผลการ
สารวจความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.94 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ควร
เน้นให้ส่วนราชการประชาสัมพัน ธ์ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ประชาชนผู้ รับบริการทราบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการให้บริการและลดผลกระทบต่อการให้บริการ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-1-

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ที่ สพ 7๗๘01/
วันที่
28 มกราคม ๒๕๖5
เรื่อง รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับ องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
1. เรื่องเดิม
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ มีอานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒ นาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66 มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา ๖๗ มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๖๘ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา 16 กาหนดให้ อบต.มีอานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
2. ข้อเท็จจริง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้น ที่ และเป็น ไปตามบทบัญ ญั ติ แห่ ง
กฎ ห ม าย องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ลองค รั ก ษ์ จึ ง ก าห น ดก รอบ แน วท างใน การ จั ด ก ารบ ริ ก าร
สาธารณะอย่างมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็ นวิสัยทัศน์ คือ “องค์การบริหารส่วน
ตาบลองครักษ์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ทันสมัย บริการอย่างมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อัน
ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทา
เกษตรอินทรีย์
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ดีได้
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การบริ ก ารสาธารณะอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามกฎหมาย สอดคล้องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์จึงได้
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการดาเนินงาน ดังนี้
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
ดังนั้ น เพื่ อให้ ทราบคุ ณ ภาพการให้ บริการสาธารณะขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบล
องครักษ์จึงได้สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์โดยวิธีการสุ่ม สารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4 งาน คือ
1) งานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2) งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3) งานให้บริการอนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4) งานให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
วัตถุประสงค์ของการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ขอบเขตของการประเมิน
กาหนดไว้ 4 ด้าน คือ
๑) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
๓) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔) ด้านผลจากการให้บริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลองครักษ์ครั้งนี้เพื่อจะได้ทราบผลการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการ
ให้บริการงานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งาน
ให้ บ ริ ก ารอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต ใบรั บ รองตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร และงานให้ บ ริ ก ารศู น ย์
ช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบผลการสารวจเป็นร้อยละของค่าความพึงพอใจ
ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 84.01-100 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 68.01-84 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 52.01-68 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 36.01-52 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 20.00-36 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการสารวจปรากฏ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ
งานให้บริการสาธารณะ
การให้บริการ กระบวนการ/ขั้นตอน สิ่งอานวย ผลจากการ
ของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
ความสะดวก ให้บริการ
1. งานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
96.85
95.98
96.12
98.00
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดิน
96.13
96.00
95.98
96.00
และสิ่งปลูกสร้าง
3. งานให้บริการอนุญาต ใบอนุญาต
96.55
95.16
96.18
96.18

รวม
96.74
96.03
96.02

-3ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
4. งานให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
รวม

96.45
96.50

96.60
95.94

96.98
96.32

96.00
96.55

พิจารณาโดยภาพรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลองครักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด และเมื่อคิดเป็น
ค่าร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 96.32
ถอดผลการประเมินจากตารางสรุปได้ ดังนี้
1) งานบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.74 อยู่ในระดับมากที่สุด
2) งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.03 อยู่ในระดับมากที่สุด
3) งานให้บริการอนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.02 อยู่ในระดับมากที่สุด
4) งานให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.51 อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
3.1 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
3.2 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
3.3 แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วน
ตาบลองครักษ์
4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
4.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ หมายถึง ประชาชนมีความรู้สึก
ที่ดีต่อการเข้าไปขอรับบริการในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก และด้านผลจากการให้บริการ
4.2 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หมายถึง ความพึงพอใจต่อความ
เต็มใจในการให้บริการ จานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริก าร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจ ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความสุภาพ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
4.3 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในขั้นตอนความชัดเจนในการอธิบาย
แนะนาขั้นตอนในการให้บริการความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงตามลาดับก่อน-หลัง ความ
เสมอภาคเท่ าเที ย มกัน ความสะดวกของขั้ น ตอนที่ ได้รับ จากการบริก าร ระยะเวลาการให้ บ ริก ารมี ค วาม
เหมาะสมตรงกับความต้องการ

96.51
96.32

-44.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจต่อสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมาขอรับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
สถานที่จ อดรถ ห้ องน้ า ที่นั่ งคอยส าหรับผู้ รับ บริการ ความสะอาดของสถานที่ ความเพี ยงพอของอุป กรณ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการบริ ก าร คุ ณ ภาพและความทั น สมั ย ของอุ ป กรณ์ การจั ด สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ / ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความพึงพอใจต่อ
สื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือเอกสารให้ความรู้ มีความพร้อมของยานพาหนะ แบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ มี
ความเหมาะสม ความกว้างขวางของสถานที่ที่ให้บริการ
4.5 ความพึ ง พอใจจากผลการให้ บ ริ ก าร หมายถึ ง ความรู้ สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ ข อง
ผู้ใช้บริการหลังได้รับบริการหรือระหว่างการใช้บริการได้บรรลุเป้าหมาย หรือได้รับการบริการที่ตรงกับสิ่งที่
ผู้ใช้บริการคาดหวัง หรือดีเกินกว่าความคาดหวัง ซึ่งอาจสังเกตได้จากการแสดงออกทางสายตา คาพูด หรือ
พฤติกรรมต่างๆ
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้านจากคานิยามข้างต้นเพื่ อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
งานบริการโดยเรียงลาดับจากความพึงพอใจมากไปถึงน้อยที่สุดสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านผลจากการให้บริการโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์คิด
เป็นร้อยละ 96.55 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมีความรู้สึกหรือมีทัศนคติที่ดีหลังได้รับบริการและระหว่าง
การใช้บริการได้บรรลุเป้าหมายถึงแม้ว่าได้รับการบริการที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง
๒) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
คิดเป็นร้อยละ 96.50 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความเต็มใจในการให้บริการ จานวน
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความซื่อสัตย์ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความสุ ภ าพ ความสามารถในการแก้ ไขปั ญ หา การสื่ อ สาร และการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น จาก
ผู้รับบริการ
๓) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่ วนตาบลองครักษ์คิด
เป็นร้อยละ 96.32 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความสะดวก
ในการเดินทางมาขอรับบริการ
๔) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบล
องครักษ์คิดเป็นร้อยละ 95.94 อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในขั้นตอนความชัดเจนในการอธิบาย แนะนาขั้นตอนในการ
ให้บริการความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงตามลาดับก่อน-หลัง ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ความสะดวกของขั้นตอนที่ได้รับจากการบริการ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ
ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลองครั ก ษ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้านจากคานิยามข้างต้น“อยู่ในระดับมากที่สุด” เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงงานบริการเรียงลาดับจากความพึงพอใจมากไปถึงน้อยที่สุด คือ ด้านผลจากการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ควรใช้ผลการสารวจความพึงพอใจใน
ครั้งนี้ ในการรักษาหรือการปรับ ปรุงคุณ ภาพการให้บริการสาธารณะ โดยพิจารณาผลการประเมินในแต่ล ะ
ประเด็นของงานบริการ เพื่อจะได้จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประชาชนคาดหวัง ควรกาหนด

-5ระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่บริการ ทั้งนี้
เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ การติดตามกากับดูแล
การบริหารงานและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นไว้ ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจา
ปี ทั้งควรมีการดาเนิ น การให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมในการ
ควบคุม ตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารและการให้บริการดาเนินไปอย่าง
โปร่งใสตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ควรนาผลการสารวจความพึงพอใจ
ดังกล่าวไปใช้สาหรับการรายงานการปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
บทสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการ
เพื่อพัฒ นาด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการซึ่งอยู่ในระดับต่าที่สุด จากผลการ
สารวจความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.94 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ควร
เน้นให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการให้บริการและลดผลกระทบต่อการให้บริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
(นางรัตน์ธวัน จันทร์สุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาราชการ
หัวหน้าสานักปลัด
ความเห็นปลัด อบต.องครักษ์ ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายธนากร มโนธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ความเห็นนายก อบต.องครักษ์ ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เจริญผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ณ จุดขอรับบริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
....................................

*บริการที่ท่านขอรับบริการ..........................................................................................................................................
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ...........................ปี
3. อาชีพ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................................
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4.1 ( ) ต่ากว่าปริญญาตรี 4.2 ( ) ปริญญาตรี 4.3 ( ) ปริญญาโท 4.4 ( ) ปริญญาเอก
4.5 ( ) อืนๆ ระบุ..............…………................................
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง
5
4
3

น้อย
2

ไม่พึงพอใจ ความคิดเห็น
1

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
1. เจ้าหน้าทีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
2. เจ้าหน้าทีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจ้าหน้าทีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4. เจ้าหน้าทีให้ค่าแนะน่า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
5. การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนทีเหมาะสม
6. การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. มีการให้บริการเป็นไปตามล่าดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม
8. แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
9. เครืองมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและท่าให้เกิดความสะดวกมากขึน้
10. ช่องทางในการให้บริการของส่านักงาน
ด้านผลจากการให้บริการ
11. ได้รับการบริการทีตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)
12. ได้รับบริการทีเป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ความไม่พึงพอใจ
.............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
คำตอบของท่ำนคือกำลังใจของเรำ
ขอบคุณที่สละเวลำในกำรตอบแบบประเมิน

องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-446637

