
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
เรื่อง รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************* 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาประมวลผลลัพธ์การให้บริการ ส าหรับใช้
เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  

 
(นายมนัส  ป้องกัน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน             
ที ่ สป/2563         วันที่   5  ตุลาคม   2563     
เรื่อง  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
                     ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ว่ามีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใด  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ออกส ารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใน
ต าบลช่องด่าน และผู้ที่มาติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  โดยท าการแจกแบบสอบถาม
ประชาชนโดยการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150  ฉบับ  รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่  1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 65 43.33 
หญิง 85 56.67 
รวม 150 100 

 
1.2  อายุ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ป ี 12 8.00 
21-30 ปี 42 28.00 
31-40 ปี 35 23.33 
41-60 ปี 30 20.00 
61 ปีขึ้นไป 31 20.67 

รวม 150 100 
 
1.3  อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 30 20.00 
ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 25 16.67 
เกษตรกร 50 33.33 
นักเรียน/นักศึกษา 12 8.00 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 20 13.33 
อื่น ........ (ระบุ) 
-รับจ้างทั่วไป 
-ร้านเสริมสวย/รา้นตัดผม 

13 8.67 

รวม 150 100 
 

 
 
 
 



- 2 - 
1.4  วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียน 22 14.67 
ประถมศึกษา 42 28.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

52 34.67 

ปริญญาตร ี 30 20.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4 2.66 

รวม 150 100 
 
1.5  ท่านได้ไปติดต่อขอรับการบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ด้านใดมากท่ีสุด 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
งานจัดเก็บรายได ้ 38 25.33 
งานบริหารสาธารณสุข 22 14.68 
งานบริหารการศึกษา 8 5.33 
งานสังคมสงเคราะห ์ 50 33.33 
งานการเงนิและบัญช ี 5 3.33 
งานทะเบียนพาณชิย ์ 12 8.00 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 6.67 
งานธุรการและบริหารทั่วไป 5 3.33 
อื่น ๆ ...............................  - - 

รวม 150 100 
 
1.6  ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด 

ช่องทางบริการ จ านวน ร้อยละ 
ติดต่อด้วยตนเอง 123 82.00 
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร 25 16.67 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.33 

รวม 150 100 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของประชาชน 
             -  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ประจ าปี 2563 

          หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย  95 47 8 - - 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ  รวดเร็วและเอาใจใส่ 85 45 20 - - 

1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน
ถูกต้อง 

90 43 15 - - 

 



 
- 3 - 

 

          หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

    1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปญัหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม  

120 28 2 - - 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   2.1 การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ 

112 26 7 - - 

   2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 110 40 - - - 
   2.3 การให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง เช่น มาก่อน 
ได้รับบริการก่อน 

122 28 - - - 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

   3.1 อาคารสถานที่ มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย 85 65 - - - 
   3.2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น จอดรถ 
บริการน้ าดื่ม 

100 50 - - - 

   3.3 มีเคร่ืองมือ - อุปกรณ์ในการบริการครบครัน 80 60 10 - - 
 

          จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจ ผลปรากฏดงันี้ 
        1.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
                     1.1  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
                     กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150  คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ  มากที่สดุ 
จ านวน 95 คน  รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก  จ านวน 47 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   
จ านวน 8 คน 
                     1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 
                     กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150  คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ  มากที่สดุ 
จ านวน 85 คน  รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก  จ านวน 45 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง     
จ านวน 20 คน 
 
                     1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามไดอ้ย่างชัดเจนถูกต้อง 
 กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150 คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
จ านวน  90  คน  รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก  จ านวน 43 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง     
จ านวน 15 คน 
 1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
 กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150  คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
จ านวน 120 คน  รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก  จ านวน 28 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง     
จ านวน 2 คน 
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         2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
                     2.1  การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150 คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
จ านวน 112 คน  รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก  จ านวน 26 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง     
จ านวน 7 คน 
  2.2  การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ก าหนดไว้  
 กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150 คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
จ านวน  110 คน  และรองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก  จ านวน  40 คน 
 2.3  การให้บริการตามล าดับกอ่น – หลัง เช่น มาก่อนได้รับบริการก่อน 
 กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150 คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
 จ านวน 122 คน  และรองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก  จ านวน 28 คน 

        3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
                     3.1 อาคารสถานที่ มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย 
                     กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150 คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
จ านวน 85 คน  และรองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก  จ านวน 65 คน  
                     3.2  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ บริการน้ าดืม่ 
 กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150 คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
 จ านวน 100 คน  และรองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก  จ านวน 50 คน  
 3.3  มีเคร่ืองมือ – อุปกรณ์ในการบริการครอบครัว 
 กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  150 คน  ส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจในระดับ มากที่สดุ 
 จ านวน 80 คน  รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก  จ านวน 60 คน  และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง     
จ านวน 10 คน 
ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่าง  ๆ  
                 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ทุกคนยิ้มแย้ม แจ่มใส บริการดีมาก 
2. เจ้าหน้าที่บริการดีแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามได้อยา่งถูกต้อง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(นางสิริพรรณ  เอกสุภาพันธุ์) 
หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

 
 

 (นายภิญโญ  พุ่มจ าปา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งด่าน 

 
 
 

(นายมนัส  ป้องกัน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน   
  ส่วนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่าง ๆ  
โปรดท าเครื่องหมาย    ลงใน    หน้าข้อความที่ท่านเลือกตอบเพียงข้อละ  1  ค าตอบ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ     ชาย    หญิง 

2.  อายุ     ต่ ากว่า 20 ป ี   21 – 30 ป ี    31 – 40 ป ี

     41 – 60 ป ี   61 ปีขึ้นไป 

3.  อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว    เกษตรกร 

     นักเรียน/นักศึกษา        ไม่ได้ประกอบอาชีพ       อ่ืน ๆ ระบุ................    

4.  วุฒิการศึกษา    ไม่ได้เรียน   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/หรือ

เทียบเท่า 

       ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 

5.  ท่านได้ไปติดต่อขอรับการบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ด้านใดมากที่สุด 

     งานจัดเก็บรายได้   งานบริหารสาธารณสุข   งานบริการ

การศึกษา 

     งานเบี้ยยังชีพ   งานการเงินและบัญชี    งานทะเบียนพาณิชย์ 

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานรับรองกรรมสิทธิ์ก่อสร้าง 

     อ่ืน ๆ ........................................................ 

6.  ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากท่ีสุด 

     ติดต่อด้วยตนเอง    ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร 

     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ติดต่อทางจดหมาย 

  มีต่อหน้าหลัง...   



                                           

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตามสภาพกับความเป็นจริง 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
   1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ  อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
   1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
   1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง      
   1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

     

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
   2.1 การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
การ  ให้บริการ 

     

   2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้      
   2.3 การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง เช่น มาก่อนได้รับบริการก่อน      
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
   3.1 อาคารสถานที่ มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย      
   3.2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ บริการน้ าดื่ม      
   3.3 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการบริการครบครัน      
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆ 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 


