
                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  โทร. ๐42-761017            .                                      

ที ่  สน 777๐๑/ 511 วันที่      6   ตุลำคม   2564                        .          

เรื่อง   รำยงำนสรุปจ ำนวนผู้มำรับบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564         .  

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในกำร
ให้บริกำรตำมภำรกิจต่ำงๆ ของหน่วยงำน ได้แก่ กำรขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ กำรขึ้นทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพผู้พิกำร กำรขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด กำรช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน กำรรับช ำระภำษีป้ำย กำรช ำระ
ภำษีบ ำรุงท้องที่ กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร กำรจดทะเบียนพำณิชย์ กำรแจ้งเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
และกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย นั้น 

บัดนี้ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย ได้ด ำเนินกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปจ ำนวนผู้มำรับบริกำรตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

 

         

                        (นำยเชิดชัย   ไกยะษำ) 

                          นิติกรปฏิบัติกำร 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 ............................................................................................................................. ...........                                  

                                ลงชื่อ      

                (นำงสำวพรลภัส  ทวีพงศ์พจนำ) 

                                            หัวหน้ำส ำนักปลัด 

        /หน้ำ 2  ควำมเห็นของ...                     



ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 

 ............................................................................................................................. ...........                                  

                                ลงชื่อ  

      (นำงจีระกิตต์   งอยจันทร์ศรี) 

      รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  

                                                                               6  ต.ค.64 

ค าสั่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 

 ............................................................................................................................. ........... 

                                       ลงชื่อ  

          (นำงภัทรำพร ทัศคร) 

    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

                                                                               6  ต.ค.64 

ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 

 ............................................................................................ ............................................ 

                                       ลงชื่อ   

          (นำงภัทรำพร ทัศคร) 

    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฎิบัติหน้ำที่ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  

                                                                               4  ต.ค.64 



 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของจ านวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ล าดับ ภารกิจของหน่วยงาน 
จ านวนผู้มา
รับบริการ 

(คน) 
หมายเหตุ 

1. กำรข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 50  
2. กำรข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 10  
3. กำรข้ึนทะเบียนเด็กแรกเกิด 56  
4. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน 24  
5. กำรช ำระภำษีป้ำย 86  
6. กำรช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 987  
7. กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 2  
8. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 40  
9. กำรรับแจ้งเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ -  

10. กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 459  
รวม 1,714  

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

...................................................................................... 
 สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 มีผลกำรประเมินดังนี้ 
1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
  ประชำชนผู้มำรับบริกำร  ผู้ประสำนงำนโดยกำรสุ่มตัวอย่ำง และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล  
จ ำนวน 100 คน 
2.ระยะเวลาด าเนินการ   

ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม ประจ ำปี
งบประมำณ 2๕64 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน คือ กำรใช้ค่ำร้อยละ     
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพระรำม ประจ ำปี
งบประมำณ 2๕63 มีผลกำรประเมินดังตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชำย 
   หญิง 

รวม 
 
2. อายุ 
  ต่ ำกว่ำ  20  ปี  
  21 – 40    ปี  
  41 – 60   ป ี
 มำกกว่ำ  60  ปี 

รวม 
 
 
 
 

 

 
49 
51 

100 
 
 

                7 
14 

                19 
                10 
                100  

 
 
 
 
 

 
49 

              51  
- 
 
 

14 
36 
20 
30 

 
 
 
 
 

 



3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษำ  
   มัธยมศึกษำตอนต้น/ปวช.       
   มัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำ 
   ปริญญำตรี 
   สูงกว่ำปริญญำตรี 
    

รวม     
 
4. อาชีพ 
   เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
   ผู้ประกอบกำร 
  ประชำชนผู้รับบริกำร 
   องค์ชุมชน/เครือข่ำยองค์กรชุมชน 
    อ่ืน ๆ .............. 

                                 รวม 

 
45 
20 
11 

               20 
                 4 
 
                  100 
 
 
                 59 
                  5 
                 25 
                   4 
                   7 
                   100 
          

 
45 
20 
11 
20 
4 
 
 
 
 

59 
5 
25 
4 
7 

ตารางท่ี 2   ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร   โดยแสดงค่ำร้อยละ 
 

ที ่    รายละเอียดการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 
พอใจ
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ      
1 1. ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ผู้

ให้บริกำร (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยำศัยดี) 
8/16 % 37/74% 5/10%  

 

2 2. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะ
ท่ำทำงของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (แต่งกำยสุภำพ 
เรียบร้อย) 

 
10/20% 35/76% 4/4%  

 

3 3. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น มีควำมเต็มใจ และ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

8/16% 
35/ 70% 7/14%  

 

4 4เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
เช่น กำรตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
ค ำแนะน ำได้เป็นอย่ำงดี 

 
9/18% 

  
36/72% 

5/10%  
 

5 5เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุก
รำย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4/8% 
39/ 78% 10/20%  

 

6 6. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่
รับสินบน ไม่หำ ประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ 

9/18% 
35/70% 6/12%  

 

 
 
 
 



ที ่    รายละเอียดการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 ๒.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
  1.สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำง

มำรับบริกำร 
7/14% 36/72% 7/14%  

 

  2.ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ ำ โทรศัพท์ สำธำรณะ ที่นั่งคอยรับ
บริกำร 

5/10% 40/80% 5/10%  
 

  3.ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำรโดยรวม 10/20% 37/74% 3/6%   
  4. “ควำมเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือใน

กำรให้บริกำร 
10/20% 35/70% 5/10%  

 

  5 คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

5/10% 36/72% 9/18%  
 

 6.กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อกำรติดต่อใช้บริกำร 

6/12%  35/ 70% 9/18%  
 

 7.มีป้ำย ข้อควำมบอกจุดบริกำร / ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 

7/14% 35/70% 8/16%  
 

 ควำมพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสำรให้ควำมรู้ 

4/8% 38/76% 7/14%  
 
 

 
3.ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ      

 1. ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร 9/18%  35/ 70% 6/12%   
 2.ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ 6/12% 37/74% 7/14%   
 3ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของท่ำนที่ได้รับจำก

กำรบริกำรของหน่วยงำน 
10/20% 38/76% 7/14%  

 

จำกตำรำงที่ 2  สรุปร้อยละระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
 5 ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 14.94 
 ๔ ระดับควำมพึงพอใจมำก      คิดเป็นร้อยละ 73.06 
 ๓ ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง ร้อยละ   1๒.00 
 ๑ ระดับควำมพึงพอใจน้อย      คิดเป็นร้อยละ 
 1/2 ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด   คิดเป็นร้อยละ  
6. สรุปผลการประเมิน 
  จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน ของกองกำรศึกษำ โดยภำพรวมประชำชนมี
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ ๗6 
7. ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ควรเพิ่มอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนมำกขึ้น 
  7.2 ควรพัฒนำทุกด้ำนยุทธศำสตร์โดยไม่เน้นด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกินไป 
          ๗.๓.ควรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 


