
 
                                                            

                                 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น 
 

ที ่ นฐ 77501           วันที ่ 3  ตุลำคม  2562 
 

เรื่อง รำยงำนกำรควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ประขำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลวังเย็น  ที่มีกำรจัดกำรบริกำรประชำชนที่เข้ำมำรับ
บริกำรในหน่วยงำนอย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562   โดยกำรแจกแบบสอบถำมให้ประชำชนที่มำใช้บริกำรต่ำงๆขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังเย็น  จ ำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งมีผลสรุปควำมพึงพอใจของประชำชน   ดังรำยละเอียดแนบท้ำย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
 
 

(นำงสำวนันท์ปภัสร์   สงวนทรัพย์) 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 
 
 

              
                   (นำยวินัย   มงคลรัตนำสิทธิ์)     
             ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น 
 

 
   -ทราบ     

 
              
                   (นำยวินัย   มงคลรัตนำสิทธิ์)     
           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 มีจ ำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมจำกกำรรับบริกำรทั้งหมด จ ำนวน 100 คน มีรำยละเอียดดังนี้ 
************************************************************************************ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชำยจ ำนวน 47 คน    2.  หญิงจ ำนวน   53 คน 
2. อายุ   
  1.  15 - 20 ปี  2  คน     2.  21 - 30  ปี  23  คน    3.  31-40 ปี  27  คน   
  4.  41 – 50 ปี  9  คน  5.  51 – 60 ปี  21 คน  6. 60 ปีข้ึนไป 18  คน 
   
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด     

  1. ไมไ่ด้เรียนหนังสือจ ำนวน  10     คน    2. ประถมศึกษำ จ ำนวน 38 คน 
    3. มัธยมศึกษำตอนต้นจ ำนวน 18 คน    4. มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.  จ ำนวน 17 คน 

  5. อนุปริญญำ / ปวส. จ ำนวน 7 คน       6. ปริญญำตร ี จ ำนวน 10 คน   
  7. สูงกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน - คน       8. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 

4.อาชีพ  …45 คน....เกษตรกร …15 คน..ประกอบธรุกิจส่วนตัว …0 คน..รับรำชกำร 
  …31 คน.…..ลูกจ้ำง  …2 คน..นักเรียน/นักศึกษำ  …7 คน..อื่น ๆ 
ตอนที่ 2 เรื่องท่ีขอรับบรกิาร 
…2 คน.. กำรข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร   …20 คน.. กำรขอรับเบี้ยยังชีพต่ำงๆ  
…7 คน.. กำรยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …58 คน.. กำรช ำระภำษี /ช ำระค่ำน้ ำประปำ 
..2 คน. กำรขอประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   …0  คน.. กำรขอจดทะเบยีนพำณิชย ์
…7  คน..ขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร    …4  คน..  ………….. อื่น ๆ  
   

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใจ ควร
ปรบัปรุง 

1. เจ้ำหน้ำท่ีพูดจำสภุำพ อัธยำศยัดี แต่งกำยสภุำพ กำรวำงตัว
เรียบร้อย 

95 คน 5 คน - - - 

2. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว และเอำใจใส ่ 97 คน 3 คน - - - 
3. เจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง   
น่ำเชื่อ  

96 คน 4 คน - - - 

4. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 97 คน 3 คน - - - 
5.มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย 98 คน 2 คน  - - - 
6. ช้ันตอนให้บริกำรมีระบบ ไมยุ่่งยำก ซับซ้อน มีควำมชัดเจน 98 คน 2 คน - - - 
7. มีผังล ำดับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 97 คน 3 คน - - - 
8. กำรจดัสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนท่ีให้บริกำร เช่นที่จอดรถ 
น้ ำดื่ม 

96 คน 4คน - - - 
 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ……-……………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 



 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชำย    2.  หญิง 
2. อำยุ  …………  ปี 
3. จบกำรศึกษำช้ันสูงสุด     

  1. ไมไ่ด้เรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษำ  
    3. มัธยมศึกษำตอนต้น     4. มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.   

  5. อนุปริญญำ / ปวส.    6. ปริญญำตร ี    
  7. สูงกว่ำปริญญำตรี      8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อำชีพ ............... เกษตรกร.. …………… ประกอบธุรกิจส่วนตัว ............... รับรำชกำร 
 ................ลูกจ้ำง  ……………. นักเรียน/นักศึกษำ  .................อื่น ๆ 
ตอนที่ 2 เรื่องท่ีขอรับบรกิาร 
………….. กำรข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร   ............... กำรขอรับเบี้ยยังชีพต่ำงๆ  
.............. กำรยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …………… กำรขอประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
...............ขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร   …………… กำรขอจดทะเบยีนพำณิชย์  
............... กำรช ำระภำษี ต่ำงๆ    ............... อื่น ๆ 
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. เจ้ำหน้ำท่ีพูดจำสภุำพ อัธยำศยัดี แต่งกำยสภุำพ กำรวำงตัวเรียบร้อย      
2. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว และเอำใจใส ่      
3. เจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อ       
4. เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม      
5.มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย      
6. ช้ันตอนให้บริกำรมีระบบ ไมยุ่่งยำก ซับซ้อน มีควำมชัดเจน      
7. มีผังล ำดับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน      
8. กำรจดัสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนท่ีให้บริกำร เช่นที่จอดรถ น้ ำดื่ม      

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง  ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน   
 เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงกำรให้บริกำรและแก้ไขข้อบกพร่องในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ  


