
                                 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

ที ่  พท 73901/                          วันที่   4 มกราคม 2564          

เรื่อง   รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน โดยผู้มารับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ป่าบอน  

จากการประเมินผลการส ารวจที่ได้จากการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการโดยตรงจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน สรุปผลการประเมิน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
เพศ    
   ชาย 22 44  
   หญิง 28 56  
อายุ    
   ต่ ากว่า 18 ปี   - -  
   ระหว่าง 18 – 25 ปี 3 6  
   ระหว่าง 26 – 35 ปี 16 32  
   ระหว่าง 36 – 50 ปี 23 46  
   มากกว่า 50 ปี 8 16  
การศึกษา    
   ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน 1 2  
   มัธยมศึกษาตอนต้น 5 10  
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 10  
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8 16  
   ปริญญาตรี 24 48  
   สูงกว่าปริญญาตรี 7 14  
อาชีพ    
   เกษตรกรรม 7 14  
   รับจ้างทั่วไป 9 18  
   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  18 36  
   ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 11 22  
   นักเรียน/นักศึกษา 3 6  
   อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 2 4  
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน โดยมี
ผู้รับบริการในด้านต่างๆ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก สรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
จ านวนแบบส ารวจ 

(ชุด) 

จ านวนเปอร์เซ็นต์
ความความพึง

พอใจ 
หมายเหตุ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

50 94.00  

2. ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 50 89.00  
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้

ให้บริการ 
50 93.00  

4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 50 90.50  

  สรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ อยู่ในระดับร้อยละ 91.63 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
            
        ลงชื่อ       
        (นางสาวยุวดี  ศรีเรือง) 
                                                                             เจ้าพนักงานธุรการ 

 
        ลงชื่อ       
         (นายอุเทน  ศักดิ์แก้ว) 
                                                          หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 
        ลงชื่อ       
         (นายธานินทร์  บัวชุม) 
                                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 
        ลงชื่อ       
         (นายพิทยา  คุ่มเคี่ยม) 
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 
        ลงชื่อ       
                  (นายน าโชค  เกื้อเส้ง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 



         

         

  
      

 

สรุปผลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลการประเมินผลงานด้าน
การให้บริการ 

จ านวน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 คิดเป็น
ร้อยละ  แบบสอบถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้องที่สุด 

(ชุด) (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน) 

1 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 

50 9 21 19 1 
 

94.00 

2 
ความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ 

50 9 12 27 2 
 

89.00 

3 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี / 
บุคลากรผู้ให้บริการ 

50 8 22 18 2 
 

93.00 

4 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

50 4 24 21 1 
 

90.50 

         

         

         

         

         
สรุปผลรวม  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  คิดเป็นร้อยละ 91.63 

         
         
 

ระดับความพึงพอใจ 
       

 
ร้อยละ 60          =  น้อยท่ีสุด 

       
 

ร้อยละ 61 - 70   =  น้อย 
       

 
ร้อยละ 71 - 80   =  ปานกลาง 

       
 

ร้อยละ 81 - 90   =  มาก 
       

 
ร้อยละ 91 - 100 =  มากที่สุด 

       
         
         

         

         

         

         

         
         

         
         

         


