
 

 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจ าปี 256๔ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
............................................... 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ในการด าเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ประจ าปี 256๔ โดยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการด าเนินการโครงการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 256๔ โดยเป็นผู้มารับบริการใน
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔  จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนซึ่งมารับบริการ
ต่างๆ จ านวน 100 คน 

บัดนี้ การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการด าเนินการโครงการของ 
หน่วยงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ 256๔ (ระหว่าง ตุลาคม 256๓-กันยายน 256๔) ได้เสร็จสิ้น
แล้ว จึงขอรายงานผลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตามผลการสรุปรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 สถานภาพ                  จ านวน                 ร้อยละ 
 

 (1) เพศ       

  1) ชาย                       ๕๒                       ๕๒ 

   2) หญิง                      ๔๘                       ๔๘ 

    รวม      ๑๐๐                     ๑๐๐ 
 

 

  
 (2) อายุ 
 

  1) ต่ ากว่า 2๐ ปี       -                          ๐ 

  2) 2๑-3๐ ปี                  ๑๐                      ๑๐ 

  3) 3๑-4๐ ปี                  ๓๒                      ๓๒ 

  4) 4๑-5๐ ปี                  ๒๘                      ๒๘ 

  5) 5๑-6๐ ปี                  ๒๒                      ๒๒ 

  6) มากกว่า  6๑ ปีขึ้นไป       ๘                        ๘ 

                      รวม      ๑๐๐                     ๑๐๐ 
 



 
-๒- 

 

 (๓) ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1) ต่ ากว่าประถมศึกษา             -                      ๐ 

  2) ประถมศึกษา                   ๓๐                    ๓๐ 

  3) มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย    ๔๐                   ๔๐ 

  4) ปวช./ ปวส./ ปวท.             ๒๐                   ๒๐ 

  ๕) ปริญญาตรี                       ๑๐                   ๑๐ 

  ๖) สูงกว่าปริญญาตรี                -                        ๐ 

                                             รวม      ๑๐๐                     ๑๐๐ 

 (๔)  อาชีพ 

  ๑) เกษตรกร                       ๕๐                      ๕๐ 

  ๒) รับจ้างทั่วไป                    ๑๕                      ๑๕ 

  ๓) รับราชการ                     ๑๐                       ๑๐ 

  ๔) อ่ืนๆ                             ๒๕                       ๒๕ 

                                              รวม      ๑๐๐                     ๑๐๐ 

   
 

ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านงานให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

 
ที ่

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร 

ปรับปรุง 
๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๙๓ ๗   

๒ ช่องทางการให้บริการ ๙๕ ๕   

๓ เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ ๙๗ ๓   

๔ สถานที่และสิ่งอ านายความสะดวก ๙๓ ๖ ๑  

๕ ผลการปฏิบัติงาน ๙๖ ๔   

  
 จากตารางที่ 2  ด้านงานให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  มากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ล าดับที่สอง คือ ผลการปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖  และล าดับที่สาม คือ ช่องทางการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
 
 
 



 
 

-๓- 
ตารางที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านงานให้บริการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

 
ที ่

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร 

ปรับปรุง 
๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๙๘  ๒  

๒ ช่องทางการให้บริการ ๙๕  ๕  

๓ เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ ๙๒ ๘   

๔ สถานที่และสิ่งอ านายความสะดวก ๙๒ ๘   

๕ ผลการปฏิบัติงาน ๙๖ ๔   

  
 จากตารางที่ ๓  ด้านงานให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  มากท่ีสุดคือ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ล าดับที่สอง คือ ผลการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖  และล าดับที่สาม คือ ช่องทางการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
 
ตารางที่ ๔  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านงานให้บริการขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
 

 
ที ่

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร 

ปรับปรุง 
๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๙๘  ๒  

๒ ช่องทางการให้บริการ ๙๕ ๕   

๓ เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ ๙๗ ๓   

๔ สถานที่และสิ่งอ านายความสะดวก ๙๒ ๖ ๒  

๕ ผลการปฏิบัติงาน ๙๕ ๕   

  
 จากตารางที่  ๔  ด้านงานให้บริการขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  มากที่สุดคือ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ล าดับที่สอง คือ เจ้าหน้าที่/
บุคลากรให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗  และล าดับที่สาม คือ ผลการปฏิบัติงาน และช่องทางการให้บริการ  คิด
เป็นร้อยละ ๙๕ 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
 ตารางที่ ๕  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้านงานให้บริการด้านอ่ืนๆ 
 

 
ที ่

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร 

ปรับปรุง 
๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๙๗ ๓   

๒ ช่องทางการให้บริการ ๙๕ ๕   

๓ เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ ๙๘ ๒   

๔ สถานที่และสิ่งอ านายความสะดวก ๙๓ ๕ ๒  

๕ ผลการปฏิบัติงาน ๙๖ ๔   

  
 จากตารางที่ ๕  ด้านงานให้บริการด้านอ่ืนๆ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มากที่สุด
คือ เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ล าดับที่สอง คือ  กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗  และล าดับที่สาม คือ ผลการปฏิบัติงาน และช่องทางการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
 

6. สรุปผลการประเมิน 
 จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ควรมีสถานที่จอดรถให้เหมาะสมกว่านี้ 

 7.2 ควรจัดให้มีที่นั่งรอติดต่อราชการ 

          ๗.๓ ควรจัดป้ายประจ าจุดบริการประชาชนให้ชัดเจน 
 

 


