
                                                            
                          บันทึกขอความ 
สวนราชการ    (สํานักงานปลัด)   องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
ท่ี ยล 73401/--         วันท่ี     1 ตุลาคม ๒๕๖4 
เรื่อง รายงานการความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                

กาลอ  ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกาลอ ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประขาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลกาลอ ท่ีมีการจัดการบริการประชาชนท่ีเขามา
รับบริการในหนวยงานอยางมีมาตรฐาน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 มีประชาชนมาใชบริการตาง ๆ ณ องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
จํานวน ๑๐๐ คน ดังรายละเอียดแนบทาย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(ลงชื่อ)............................................. 

               (นางสาวสากินะ  เลาะแมหอ) 
                    เจาพนักงานธุรการ 

 
      (ลงชื่อ)............................................. 
               (นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา) 
                     หัวหนาสํานักปลัด 
 

  ความคิดเห็น.........................................  ความคิดเห็น........................................ 
 
 
    (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
                (นายนฤเบศร  แกวกูล)     (นายนฤเบศร  แกวกูล)           
       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ ปฏิบัติหนาท่ี 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 มีจํานวนผูกรอกแบบสอบถามจากการรับบริการท้ังหมด จํานวน 100 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
************************************************************************************ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 
1. เพศ  1.  ชายจํานวน 40 คน    2.  หญิงจํานวน   60 คน 
2. อายุ  …………  ป 
3. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     

  1. ไมไดเรียนหนังสือจาํนวน  3คน    2. ประถมศึกษา จํานวน 48 คน 
    3. มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 23 คน    4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จํานวน 17 คน 

  5. อนุปริญญา / ปวส. จํานวน 5 คน    6. ปริญญาตร ี จํานวน 3 คน   
  7. สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 1 คน    8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ  …34 คน....เกษตรกร …25 คน..ประกอบธุรกิจสวนตัว …6 คน..รับราชการ 
  …13 คน.…..ลูกจาง  …18 คน..นักเรียน/นักศึกษา  …4 คน..อ่ืน ๆ 
ตอนท่ี 2 เร่ืองท่ีขอรับบริการ 
…9 คน.. การขอมูลขาวสารทางราชการ   …13 คน.. การขอรับเบ้ียยังชีพตางๆ  
…5 คน.. การยื่นเรื่องรองทุกข/รองเรียน  …16 คน.. การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก 
…11คน.. การใช Internet ตําบล   ……4 คน. การขอประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
…10 คน.. ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร   …11 คน.. การขอจดทะเบียนพาณิชย  
…21 คน.. การชําระภาษี ตางๆ    ………….. อ่ืน ๆ 

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูรับบริการ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใจ 
ควร

ปรับปรุง 

1. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสภุาพ การวางตัว
เรียบรอย 

77 คน 23 คน    

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส 18 คน 82 คน    
3. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง 
นาเช่ือ  

78 คน 20 คน 2 คน   

4. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

18 คน 80 คน 2 คน   

5.มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 87 คน 12 คน 1 คน   
6. ช้ันตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน 17 คน 83 คน    
7. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 40 คน 60 คน    
8. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชนท่ีจอด
รถ นํ้าดื่ม 

79 คน 17 คน  4 คน  
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการ………การบริการควรมีบัตรคิว กอนหลัง………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 



 

 

1. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 77 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 23 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ 0 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 18 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 82 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับควรปรบัปรุง  คิดเปนรอยละ 0 

3. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือถือ 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 78 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 20 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 2 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ 0 

4. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 18 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 80 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 2 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ 0 

5. มีชองทางใหบริการท่ีหลากหลาย 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 87 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 12 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 1 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ 0 

6. ข้ันตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 17 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 83 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ 0 
 
 
 



 

7. มีลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 40 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 60 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ 0 
 

8. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชนท่ีจอดรถ น้ําดื่ม 
อยูในระดับดีมาก   คิดเปนรอยละ 79 
อยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ 17 
อยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 0 
อยูในระดับพอใช   คิดเปนรอยละ 4 
อยูในระดับควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ 0 

 
 
สรุป ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลกาลอ คิดเปนรอยละ 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
       

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

 
 
 

ตอนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 
1. เพศ  1.  ชาย    2.  หญิง 
 2. อายุ  …………  ป 
3. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     

  1. ไมไดเรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษา  
    3. มัธยมศึกษาตอนตน     4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

  5. อนุปริญญา / ปวส.    6. ปริญญาตร ี    
  7. สูงกวาปริญญาตรี      8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ ............... เกษตรกร.. …………… ประกอบธุรกิจสวนตัว ............... รับราชการ 
 ................ลูกจาง  ……………. นักเรียน/นักศึกษา  .................อ่ืน ๆ 
ตอนท่ี 2 เร่ืองท่ีขอรับบริการ 
………….. การขอมูลขาวสารทางราชการ   ............... การขอรับเบ้ียยังชีพตางๆ  
.............. การยื่นเรื่องรองทุกข/รองเรียน  …………… การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก 
...............การใช Internet ตําบล   …………… การขอประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
...............ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร   …………… การขอจดทะเบียนพาณิชย  
............... การชําระภาษี ตางๆ    ............... อ่ืน ๆ 
 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

1. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสภุาพ การวางตัว
เรียบรอย 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส      
3. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง 
นาเช่ือ  

     

4. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

     

5.มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      
6. ช้ันตอนใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน      
7. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      
8. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชนท่ีจอด
รถ นํ้าดื่ม 

     
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง  ตามความคิดเห็นของทาน   
 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการและแกไขขอบกพรองในการใหบริการดานตาง ๆ  
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