
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ที ่  ชม  88501/                                              ลงวันที่   11  ตุลาคม   ๒๕64 
เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ประจำปีงบประมาณ  2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 

 1.เรื่องเดิม   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
ตำบลแม่สาบที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ประจำปีงบประมาณ 2564 
เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ แยกตามเรื่องที่มีการมารับ
บริการ โดยมีประเด็นที่สำรวจ คือ ด้านเวลา  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยเริ่มเก็บแบบสอบถามตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 
30  กันยายน  2564  และได้ดำเนินการประเมินผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 2.ข้อเท็จจริง 
       ผลการประเมินผลความพึงพอใจแยกเป็น 15 เรื่องแต่มีผู้มารับบริการตลอดทั้งปีเพียง 7 เรื่อง 
คือ การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ  การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/รื้อถอน การชำระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  การชำระภาษีป้าย การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  การข้ึนทะเบียนผู้พิการ  การทำบัตรผู้พิการ 
(ศูนย์บริการร่วม)  ผลการประเมินเป็นดังนี้  

1. การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 คน 

สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  92 เท่ากัน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย        
การการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้   คิดเป็นร้อยละ  94  รองลงมาเป็นการการติดป้าย
ประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา  คิดเป็นร้อยละ  88 และการจัดลำดับขั้นตอนการ
ให้บริการตามที่ประกาศไว้ คิดเป็นร้อยละ 86  ตามลำดับ 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที ่ให ้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  
ประกอบด้วย ความความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  คิดเป็นร้อยละ 96 การให้บริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ  94 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่ง ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  92  ตามลำดับ   

            /ผู้ตอบ.... 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วยความ
สะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  84  รองลงมาเป็นจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมเข้าถึงได้
สะดวก และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ คิดเป็น
ร้อยละ 82 เท่ากัน และ  ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเป็นร้อยละ  78  
ตามลำดับ       

2. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร    จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  13  คน  

สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100  และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  100   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย        
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  100 การ
จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ 100  และการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง 
คิดเป็นร้อยละ 100  ตามลำดับ 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที ่ให ้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก 
ประกอบด้วย ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  100  ความเต็มใจและความ
พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  คิดเป็นร้อยละ  100  และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่ง  ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  100    

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วย
ความสะอาดของสถานที ่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  100 รองลงมาเป็นความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเป็นร้อยละ  100 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก  คิดเป็นร้อยละ 100       

3. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามท้ังหมด  40  คน  

สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดคิดเป็นร้อยละ  87  และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  86.4  ตามลำดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  คิดเป็นร้อยละ  93 รองลงมาเป็นการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่
ประกาศไว้ คิดเป็นร้อยละ  78 และการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  72.4    ตามลำดับ 
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 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที ่ให ้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  
ประกอบด้วย ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  71.15  รองลงมาเป็นความเต็ม
ใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  คิดเป็นร้อยละ  63.93  และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  61.31  
ตามลำดับ   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วย
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  84.4  รองลงมาเป็น จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก  คิดเป็นร้อยละ  83.4 และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  78.4  ตามลำดับ       

4. การขึ้นทะเบียนผู้พิการ  จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามท้ังหมด  13  คน  

สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการคิดเป็น
ร้อยละ  684.6 และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ  76.8  ตามลำดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย        
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ  98.4 รองลงมาเป็นการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามท่ี
ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ  83 และการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  76.8  ตามลำดับ 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที ่ให ้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์
ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  100  รองลงมาเป็นความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  
คิดเป็นร้อยละ  93.8 และการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ  92.2  
ตามลำดับ   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วย  
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ 84.6  รองลงมาเป็น จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 78.4  ตามลำดับ      

5. การทำบัตรผู้พิการ  จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  10  คน  

สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็น
ร้อยละ  88 และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ  82 ตามลำดับ 

          /ผู้ตอบ.... 

 



-4- 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย        
การการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง   คิดเป็นร้อยละ  59.02 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ และการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ  74  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์
ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  94  รองลงมาเป็นการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  คิดเป็น
ร้อยละ  92 และ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  90 ตามลำดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วย         
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  84  รองลงมาเป็นความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเป็นร้อยละ  82 และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอ
รับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  คิดเป็น ร้อยละ  80  ตามลำดับ       

6.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามท้ังหมด  110  คน  

สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดคิดเป็นร้อยละ  93.6  และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  91.6  ตามลำดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย        
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  92  รองลงมา
เป็นการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ  89.4  และการให้บริการตามลำดับ
ก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ  85  ตามลำดับ 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที ่ให ้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์
ในทางมิชอบ คิดเป็นร้อยละ  87.4 รองลงมาเป็น การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  คิดเป็น
ร้อยละ 79.4  และความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 77.8 ตามลำดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วย
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  77.8  รองลงมาเป็นจุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสม
เข้าถึงได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ  75  และ ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ คิด
เป็นร้อยละ 71.6  ตามลำดับ       

7. การชำระภาษีป้าย    จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  9  คน  

สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ  91 และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 80   ตามลำดับ 

           /ผู้ตอบ... 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย        
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ  77.6  และการติดป้ายประกาศหรือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา และ การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 
คิดเป็นร้อยละ  75.4 เท่ากัน 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที ่ให ้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  
ประกอบด้วย  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็น
ต้น  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิ
ชอบ คิดเป็นร้อยละ  80 เท่ากันความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 77.6 
และการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ  75.4 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วย
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
คิดเป็นร้อยละ  77.6 เท่ากัน 

         

      สรุปภาพรวมจำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  205  คน 
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 

1. ด้านเวลา 87.00 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 82.80 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 83.60 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 79.60 

รวม  4  ด้าน   คิดเป็นร้อยละ 83.25 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1.  ควรมีการออกพบปะประชาชนให้บ่อยขึ้น 
2.  ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดให้มีสภาพใช้งานได้ 

       3.  ด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ควรมีการเพ่ิมช่องทางให้มากขึ้น 
  4.  ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
 3.ข้อระเบียบกฎหมาย 
 3.1  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    
 พ.ศ.2558                      
 3.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

                                                                                                            /4.ข้อเสนอ... 
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 4.ข้อเสนอแนะ 

 4.1  เห็นควรประกาศผลการประเมินให้ประชาชนทราบ 
 4.2  เห็นควรดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะตามแบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

5.ข้อพิจารณา   

5.1  เพื่อโปรดทราบ 
5.2  เพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามข้อเสนอแนะโปรดลงนามสั่งการ 

         

       

                                                       (นางสาวมยุรี  ไชยสุภา) 
                     หวัหน้าสำนกัปลัด 

 
 

               
                                           

       ความเห็น............................................................... 
 
 

(นายปรีชา  คุณแสน) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 

 
             

      ความเห็น........................................................... 
 

                                  
                                (นายณรงค์เดช  ไชยมูล) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 
 

       คำสั่ง………………………………................................ 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 


