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บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการศึกษา 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของงานบริการของแก่ผู้มารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์จ านวน 4 ด้านบริการ คือ  4 
งาน ดังนี้ 

1) งานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานบริการด้านรายได้หรือภาษี  
3) งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
4) งานบริการด้านการศึกษา   

 
5.2 สรุปผล 

การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค ูอ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 372 คนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 
 ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค ูอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.29 ( x=4.76, S.D. = .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.35 ( x=4.77, S.D. = .43) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x=4.77, S.D. = .36)  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x=4.76, S.D. = .55)และ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x=4.76, S.D. = .44)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
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เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งานบริการ ในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( =4.76, S.D. = .44  เมื่อพิจารณาเป็นงาน
บริการ พบว่า ความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  
95.32 ( =4.77, S.D. = 0.51) รองลงมา ความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี และความพึงพอใจใน
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.29 ( =4.76, S.D. = 0.42)  และ งานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.28 ( =4.76, S.D. = 0.43)  ตามล าดับ 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและ
ให้การบริการด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

 
5.3 อภิปรายผล 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลหนองค ูอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการบริการ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ พบว่า ในภาพรวม
พบว่า มีความพึงพอใจร้อยละ  95.29 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคูว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความ
พร้อม  มีความสามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRBใน 7
ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10ผลปรากฏ
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้ 10 คะแนน 

 ส าหรับงานบริการแต่ละด้าน พบว่า 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการพบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.32แสดงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูมีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าวว่าการวางแผนงานที่ดีและ
ประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

 

x

x

x

x
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2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.35 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู  มีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการ  มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน และยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการเจ้าหน้าที่มีความ
พร้อมในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความเสมอภาคในการ
ให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาตอบข้อ
ซักถามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชชุกร          
ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความพึง
พอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้
บริการซ  าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการ
ให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.27ซึ่งเป็น
ความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคูที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ
จัดเป็นสัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือ
แนะน าการให้บริการเป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก 
 โดยสรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพสูงใน
การบริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 

งานบริการ 4 งาน พบว่า  
1. งานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย  95.28 ( =4.76, S.D. = 0.43) 
2. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี  

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย  95.29 ( =4.76, S.D. = 0.42) 
3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย 95.29( =4.76, S.D. = 0.42) 

x

x

x
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4. งานบริการด้านการศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย  95.32( 4.77, S.D. = 0.51) 
 

 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์มี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  
 

1)  ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ูที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
-    การให้บริการด้านสาธารณภัย เช่นภัยหนาว แจกผ้าหม่ และภัยแล้ง แจกน้ าดื่ม 
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดท าแผนประจ าปี 
การแข่งขันกีฬา และงานประเพณีต่างๆ  
-   องค์การบริหารส่วนต าบลมีการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  
 

2) สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ในหมู่บ้าน  
- ร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน 
- เพ่ิมพัดลมในศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก 

 
3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 - ส่งเสริมอาชีพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
-    ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
-    อยากให้มีการขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร 
 

x



                  แบบสอบถาม No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    

 

อบต./ทต. ที่ให้บริการ  .............................................................................วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้อมูล............................................. 

 

ค ำชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก 
อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยค่าตัวเลข  5  = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปาน
กลาง,  2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป การวัดความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่  1   :   ข้อมูลทั่วไป 
ข้อที่ 1.1   : เพศ    1   ชาย   

 2   หญิง   
ข้อที่ 1.2   : อายุ    1   ต่ ากว่า 18 ปี  

 2  18-30 ปี         
 3    31-50 ปี   
 4    51-60 ปี     
 5    สูงกว่า 60 ปี 

ข้อที่ 1.3   : ระดับการศึกษา    1  ประถมศึกษา                
 2  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า       
 3  อนุปริญญา/ปวส. 

                                             4  ปริญญาตรี                 
 5  สูงกว่าปริญญาตรี              

ข้อที่ 1. 4  : อาชีพ          1   แม่บ้าน    
 2  เกษตรกร    
 3  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     
 4  รับราชการ 

                                  5   รฐัวิสาหกิจ     
 6  นักเรียน/นักศึกษา         
 7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................)  

 
 
 

 

 

 
แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและ 

คุณภำพกำรให้บริกำร  ประจ ำปี  2562   

 ขอขอบพระคุณอย่ำงย่ิงในควำมอนุเครำะห์ของท่ำน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 

โครงกำรควำมร่วมมือในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบของ อปท. กับ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  



ส่วนที่ 2 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปี 2562 (กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน) 
งานบริการที่ 1. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 

ล ำดั
บ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นัง่คอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

     



                                                                                                                                     
งานบริการที่ 2. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 

ล ำดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่

หาประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     



 
งานบริการที่ 3. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 

ล ำดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่

หาประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     



งานบริการที่ 4. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 
 

ล ำดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที ่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่

หาประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     



 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. ในปีที่ผา่นมาทา่นเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมผีลงานดา้นใดที่ท่านรู้สึกประทบัใจมากที่สดุ เพราะอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ในปีที่ผา่นมาทา่นเห็นว่ามสีิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 


