
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 
 
  ด้วยส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบส ำรวจประเมินควำม
พึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  อ ำเภอหนองหำน  จังหวัด
อุดรธำนี  เพื่อทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง
จ ำนวน  ๔  ด้ำน  รำยละเอียดดังนี้ 

๑. ด้ำนควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
๒. ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
๓. ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
๔. ด้านความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

 
บัดนี้  กำรด ำเนินกำรส ำรวจประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรเสร็จเรียบร้อย

แล้ว  จึงประกำศรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนเชียง  อ ำเภอหนองหำน  จังหวัดอุดรธำนี  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่
แนบมำพร้อมนี้) 

จึงประกำศให้ทรำบด้วยโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

     ลงชื่อ 
    ( นายรุ่งโรจน์  จันทะบูลย ์) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางท่ี  1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามตัวแปรทาง ด้านเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ชาย ๙0 ๓๘.๑๔ 
2. หญิง 1๔6 ๖๑.๘๖ 

รวม 236 100 
 
ตารางท่ี  2  จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามตัวแปรทาง  ด้านอายุ 

                  อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า  12 ปี  ๗ ๒.๙๗ 
13 - 18 ป ี  20 8.47 
19 - 25 ป ี 31 13.13 
26 – 32  ป ี 50 21.19 
33 – 40 ป ี 55 23.30 
มากกว่า  40 ปี ๗๓ ๓๑.๐๐ 

รวม 236 100 

ตอนที่ 2 กอง/แผนกที่ขอรับบริการ (เลือกตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น) 
 

แผนก/กอง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ส านักปลัด  ๓๕ ๑๔.๘๓ 
กองคลัง ๕๕ ๒๓.๓๑ 
กองช่าง ๖๑ ๒๕.๘๕ 
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ๒๒ ๙.๓๓ 
กองสวัสดิการสังคม ๖๓ ๒๖.๗๐ 

รวม 108 100 

  
ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อการด าเนินชวิีต 
  ตารางท่ี 1 ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) SD 

ระดับความพึง
พอใจ 

1.1 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถช้ีแจงในเรื่องงานท่ีให้บริการได้เป็นอย่างดี 4.43 0.49 97.03 
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 4.87 0.33 94.25 
1.3 เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสบริการน่าประทับใจ 4.98 0.13 84.81 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 0.18 92.03 
 



ตารางท่ี 2. ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) SD 

ระดับความพึง
พอใจ 

2.1 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก 4.85 0.42 96.11 
2.2 การให้บริการขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.70 0.58 93.51 
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 4.24 0.54 94.25 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.08 94.62 
 
ตารางท่ี 3. ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) SD 

ระดับความพึง
พอใจ 

3.1 ความสะดวกในการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรือสายด่วน 4.46 0.51 95.55 
3.2 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงาน 4.80 0.46 92.77 
3.3 หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่หรือระบบเสียงตามสาย 4.93 0.34 94.07 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.08 94.13 
 
ตารางท่ี 4. ด้านความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ   

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) SD 

ระดับความพึง
พอใจ 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการให้บริการ 4.47 0.51 95.00 
4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่งให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ 4.80 0.46 92.03 
4.3 สถานที่ให้บริการมีเครื่องหมาย/สัญลักษณ์/ป้าย บอกรายละเอียด 4.94 0.33 94.25 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.09 93.76 
 
สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

ระดับความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.58 92.03 ระดับมาก 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 4.59 94.62 ระดับมาก 
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 4.73 94.13 ระดับมาก 
ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 4.73 93.76 ระดับมาก 

ภาพรวม 4.65 93.64 ระดับมาก 
 

 
 


