
                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  

ท่ี    นม  ๘๐๖๐๑/๒๕๕9    วันท่ี   25    กันยายน  2559                

เรื่อง     รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
          สว่นตําบลพลับพลาตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การ 
          บริหารสว่นตําบลพลับพลา  
 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑.  เรื่องเดิม 
 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ท่ี นม 80601/292 เรื่อง การประเมินความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถ่ิน ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ
วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ี วนม.444/2557 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ให้วิทยาลัยนครราชสีมา ทําการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้าน
คุณภาพการให้บริการ 

๒.  ข้อเท็จจริง       
       องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย  ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการให้บริการโดยให้วิทยาลัย
นครราชสีมาเป็นผู้ทําการ สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณการให้ บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ ความพึงพอใจ และจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ 2559 ในด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก บัดนี้ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ตามโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ดังนี้  

จากจานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
8,322 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จานวน 400 คน ซ่ึงได้จากการคํานวณขนาดของ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่ง
ประชากรออกเป็นพ้ืนท่ีต่าง ๆ รวม 18 หมู่บ้าน และทาการสุ่มหมู่บ้าน ด้วยวิธีการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืนมา 13 
หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชน อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของ
ประชากรในแต่ละหมู่บ้าน สาหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการสํารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.00) 
ส่วนมากมีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 58.75) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 74.25) 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 67.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 –4,000 บาท (ร้อย
ละ 44.25) ส่วนมากเคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหาร ส่วนตําบลเพ่ือขอรับบริการเก่ียวกับงานด้าน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ร้อยละ 24.80) ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนมีนาคม 2559 
และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาส่วนใหญ่จากเสียงตามสาย  



การสํารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.54) มีความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตํา 
บลพลับพลา วิทยาลัยนครราชสีมา มากท่ีสุดด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (     = 4.56) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก (= 4.54) และด้านช่องทางการให้บริการ (  = 4.53) ตามลาดับ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละ
ด้าน พบว่า  

1) ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม
กับงานมากท่ีสุด (  = 4.58) รองลงมา คือ เรื่องให้บริการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม (  = 4.56) และเรื่อง
ข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความสะดวกรวดเร็ว (  = 4.53) ตามลาดับ  

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการงาน
ต่างๆอย่างท่ัวถึงมากท่ีสุด (  = 4.60) รองลงมา คือ เรื่องมีป้ายแสดงช่องทางการให้บริการอย่างชัดเจน (  = 
4.56) และเรื่องมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ฯลฯ (  = 4.54) 
ตามลาดับ  

3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
มากท่ีสุด (  = 4.65) รองลงมา คือ เรื่องมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และให้คาแนะนา ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน (  = 4.59) และเรื่องแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม (  = 4.58) ตามลาดับ  

4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากท่ีสุด (  = 4.68) รองลงมา คือ เรื่องการจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งพัก น้าด่ืม 
หนังสือพิมพ์ (  = 4.65) และเรื่องสถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ (  = 4.58) ตามลาดับ  
การสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า  

1) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (เบ้ียยังชีพ) ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี ผู้
ให้บริการมากท่ีสุด (  = 4.56) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ (  = 4.55) และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก (  = 4.54) ตามลาดับ  

2) งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง/ไฟไหม้) ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการมาก
ท่ีสุด (  = 4.54) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (  = 4.53) และด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ตามลาดับองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา วิทยาลัยนครราชสีมา  

3) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด (  = 4.57) รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (  = 4.56) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก (  = 4.55) ตามลาดับ  

4) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมาก
ท่ีสุด (  = 4.57) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (  = 4.55) และด้านกระบวนการ ข้ันตอนการ
ให้บริการ (   = 4.54) ตามลาดับ  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 90.80 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ข้ันตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 90.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 
90.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 91.20 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 และพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 90.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9  

เม่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพลับพลา จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลามีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมข้ึน โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมจากร้อยละ 88.40 เป็นร้อยละ 
90.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจาก
ร้อยละ 88.60 เป็นร้อยละ 90.40 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 88.40 เป็น
ร้อยละ 90.60 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 88.80 เป็นร้อยละ 91.20 และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 88.20 เป็นร้อยละ 90.80 ผลการประเมินความ



พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาแยกตามงานสําคัญ 
4 งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลพ
ลับพลา โดยภาพรวมท้ัง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 90.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ภาระงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (เบ้ียยังชีพ) 
อยู่ในระดับร้อยละ 90.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง/ไฟไหม้) อยู่ใน
ระดับร้อยละ 90.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 91.00 ได้  
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา วิทยาลัยนครราชสีมา คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจงานด้านการรักษา
ความสะอาดในท่ีสาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 91.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการสํารวจพบว่าประชาชนท่ีมารับบริการ มีความ
คิดเห็นต่อการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ ด้านกระบวนการ ข้ันตอน
การให้บริการ มีความโปร่งใส ยุติธรรมในการให้บริการดี มีการให้บริการนอกสถานท่ี เช่น การจ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ การรับชาระภาษี ทาให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการมากข้ึน และยังมีความ
คิดเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีทาให้เจ้าหน้าท่ีได้พบปะกับประชาชนในพ้ืนท่ี ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ
มีพูดจาสุภาพไพเราะ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ให้คาแนะนาดี และมีความเป็นกันเอง และมีความเสมอ
ภาคในการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก สานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมีความสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี ท่ีนั่งรอรับบริการท่ีสะดวกและเพียงพอ  

และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ิมเติมว่า ถนนมีการพัฒนาดีข้ึน แต่ยังมีบางพ้ืนท่ีท่ียังเป็นหลุมบ่อขรุขระ ระบบไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน เม่ือมีไฟฟ้าบริเวณริมทางขารุด แจ้งไปยังอบต.มีการส่งเจ้าหน้าท่ีออกมาแก้ไขเร็วข้ึน 
แต่ยังมีบางพ้ืนท่ีไกลๆ ท่ีไฟฟ้ายังไม่ท่ัวถึง เช่นบริเวณไปยังไร่นาของประชาชน บางครั้งมีการทาการเกษตรจนพลบ
ค่าทาให้การเดินทางกลับท่ีพักอาศัยไม่สะดวก จึงต้องการให้ อบต.มีการสํารวจและดาเนินการติดไฟบริเวณทาง
สัญจรไปมายังท่ีไร่ท่ีนาของประชาชน และอยากให้มีการดูแลแผงวงจรโซล่าเซลให้ดีกว่านี้ เม่ือชารุดทาง อบต.
ออกมาแก้ไขช้า อบต.มีการรณรงค์เรื่องความสะอาดในหมู่บ้านดี ทาให้หมู่บ้านมีความสะอาดมากข้ึน ต้องการให้มี
การปรับปรุงหอกระจายข่าวบางจุดท่ีเสียงไม่ชัดเจน ปรับปรุงเรื่องกล้องวงจรปิดท่ีไม่สามารถใช้งานได้จริง อบต. มี
การส่งเสริมด้านการเกษตรดี โดยมีอบรมการทาน้าหมักชีวภาพ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ ส่งเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แต่ต้องการให้ อบต.มีกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีเพ่ิมเติม และเม่ือมี
สมาชิกในหมู่บ้านไปอบรมอะไรเพ่ิมเติมอยากให้มีการถ่ายทอดไปยังคนอ่ืนๆท่ีมาได้ไป เพ่ือให้คนท่ีไม่ได้ไปได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                    
                                                    

     (ลงชื่อ)  
                                                             (นางวรรณี  กิติพงษ์) 
                                                                                        หัวหน้าสํานักปลัด 

                                     (ลงชื่อ)  
                                                           (นางภณิดา  บุดดาวงค์) 
                                                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 
 
 



 
-2- 

 
                   -  เห็นควรอนุมัติ       

                                                                        
         (ลงชื่อ)        
                           (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์)                                       
                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา                               
 
-  อนุมัติ 
-  ชอบดําเนินการ 
 

  (ลงชื่อ)           
                          (นายสมบูรณ์  แขดอน)     
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 


