
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง  ประกาศผลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2563 

-------------------------------------------- 
   

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี พ.ศ.2563  
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มาใช้บริการในด้านต่าง ๆ และจะได้น าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาทางด้านการบริการประชาชนและเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนอ่ืน ๆ  
โดยพิจารณาปรับปรุงเป็นรายด้านตามผลที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้  

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงขอประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ในปี พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   27  ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

                (นายโกฎ  โลมบุตร) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
งานสาธารณสุข และงานด้านการศึกษา งานกองคลัง กองช่าง  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ของการให้บริการเพ่ือความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกระดับ และไดด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือจะไดน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาทางด้านการบริการ ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อีกท้ังยังสามารถก าหนดระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรไดอีกทาง
หนึ่งด้วย และยังมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนต าบลโนนแดง และเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพปญหาในคุณภาพการใหบริการของ
องคการบริหารสวนต าบลโนนแดงตอการใหบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือจะไดท าการปรับปรุงการด าเนินงาน  
โดยพิจารณาปรับปรุงดานตาง ๆ ตามผลที่ไดจากการประเมินครั้งนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจ  

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ องคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจบุัน และสภาพปัญหาในคุณภาพการใหบ้ริการขององค์การ บริหารส่วนต าบล 
โนนแดง 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

มุ่งการศึกษาร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 
1.4 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการศึกษา 
 ผู้รับบริการ  หมายถึง ประชาชนหรือผู้ที่ไดรับการบริการจากเจาหน้าที่ขององค์การบริหาร สวนต าบล
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งที่มารับบริการในส านักงานและ กรอกข้อมูลแบบสอบถามใน
อินเตอร์เน็ต 

การให้บริการขององค์การบริหารสวนต าบล หมายถึงการให้บริการประชาชนขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบล ตามอ านาจหนาที่ทีก่ฎหมายก าหนด  

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรูสึก ความคิด ความชอบ ไมชอบ พอใจ หรือ ไมพอใจ  
ความพึงพอใจการใหบริการ หมายถึง ความรูสึก ทาที ความชอบหรือไมชอบที่ อาจแสดงออกหรือไม

แสดงออก มาให้เห็นไดต่อการให้บริการขององคการบริหารสวนต าบลโนนแดง 
 
 

1.5  ระโยชน์ของของการประเมิน 
5.1 ทราบระดับคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด

ชัยภูมิ โดยวัดจากรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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5.2   สามารถน าผลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการขององคการ บริหารสวน
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน 

5.3  ใชประกอบการพิจารณาก าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษหรือ สรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
วิธีการประเมินผล 

 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง มีรายละเอียดวิธีการประเมิน ดังนี้ 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3. การรวบรวมข้อมูล 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อเรื่องที่ขอรับ
บริการ ในด้าน การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การยื่นเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ การใช้ Internet ต าบล  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  การขอแบบ
บ้านเพ่ือประชาชน การออกแบบอาคาร การช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การช าระภาษีป้าย การช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก การขอจัดตั้งสถานจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การขอประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการขอรับบริการใน
เรื่อง อ่ืน ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
 ส่วนที่ 1 ชื่อและท่ีอยู่ผู้ขอรับริการ 
 ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
 ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง  มากที่สุด 
 4 หมายถึง  มาก 
 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 2 หมายถึง  น้อย 
 1 หมายถงึ  ควรปรับปรุง 
 ซึ่งประเมินใน 3 ด้านคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
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การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีตั้งแบบประเมินไว้ ณ จุดบริการ และมีแบบประเมินใน
เว็บไซต์ของ อบต. โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ประชาชนกรอกแบบสอบถามในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามที่ประชาชนได้มารับบริการ 
และจากเว็บไซต์ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นการตรวจสอบรายงาน ใช้การหาค่าร้อยละ 
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับนั้น เพ่ือใช้การหาค่าร้อยละ ระดับ 

ความพึงพอใจนั้นใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก   แสดงว่า พอใจ   100 - 90  คะแนน 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจปานกลาง  แสดงว่า เฉย ๆ    89 – 70  คะแนน 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ น้อย ควรปรับปรุง แสดงว่า ไม่พอใจ       69  คะแนน 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประชาชนผู้รับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 58 คน เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล และน ามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนต่อไป ผลกา รวิ เคราะห์ข้อมูลมี  
มีดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 29 50.00 
หญิง 29 50.00 
รวม 58 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้มาขอรับบริการและตอบแบบประเมินเป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 50.00 

และเป็นผู้ชายร้อยละ 50.00 
 
ตอนที่ 2 เรื่องท่ีขอรับบริการ 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนเรื่องที่มาขอรับบริการเรื่องใดมากที่สุด 

เรื่องท่ีขอรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 0 0 

2. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 0 0 
3. การใช้ Internet ต าบล 0 0 

4. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 4 6.90 
5. การขอแบบบ้านเพ่ือประชาชน 0 0 

6. การออกแบบอาคาร 0 0 

7. การช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 23 39.66 

8. การช าระภาษีป้าย 0 0 

9. การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 0 0 

10. การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20 34.48 

11. การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 11 18.96 

12. การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 0 0 

13. การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 

14. การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 

0 0 

15. การขอจัดตั้งสถานจ าหน่ายอาหารและ 
สะสมอาหาร 

0 0 



16. การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

0 0 

17. การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ 
18. ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

0 0 

19. อ่ืน ๆ  
- ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

0 0 

รวม 58 100 
 
 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า จากด้านการรับบริการทั้งหมด 19 เรื่อง พบว่า
ประชาชมาขอรับบริการมากที่สุดคือการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 39.66 รองลงมาคือ  
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 34.48 
 
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในภาพรวม 
ตารางท่ี 3 จ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง โดยภาพรวมและรายด้าน  
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (N=58) 
 

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน  
จ านวน ร้อยละ พอใจมาก

ที่สุด 
พอใจ 
มาก 

ควรปรับปรุง 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 58 83.40    

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 58 79.40    
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 58 80.00    

รวมเฉลี่ย 58 80.93    
 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ร้อยละ 83.40 และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ร้อยละ 80.00 รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 79.40 
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บทที่ 4 
สรุปผลการประเมิน 

 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริ หารส่วนต าบล 
โนนแดง จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
โนนแดง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กระบวนการและขั้นตอน การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการและได้ท าการกรอกแบบสอบถาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. มีจ านวน 58 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ และส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามที่ให้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความถี่ และค่าร้อยละ ซึ่งผู้ประเมินน าเสนอ
ด้วยตาราง และแผนภูมิประกอบค าบรรยายทั้งโดยภาพรวม จ าแนกรายด้าน และรายข้อ ผลการสรุปสามาถน า
มาสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้มาขอรับบริการและตอบแบบประเมินเป็นผู้หญิง ร้อยละ 50.00  

และผู้ชาย ร้อยละ 50.00 
 
 

2. ข้อมูลเรื่องท่ีผู้มาขอรับบริการมากที่สุด 
     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า จากด้านการรับบริการทั้งหมด 19 เรื่อง พบว่าประชาชมาขอรับ

บริการมากที่สุดคือการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 39.66 รองลงมาคือ การขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 34.48 
 

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โดยภาพรวม  
                เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80.93  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมาก
ที่สุด ร้อยละ 83.40 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 80.00 รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ร้อยละ 7 
 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมี 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจร้อยละ 80.93  เมื่อพิจารณาจ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย เหมาะสม และด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่มากที่สุด ร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 98.14 รองลงมา
คือด้านเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ร้อยละ 83.40 
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5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
               เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนผู้ให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนผู้ให้บริการ ในภาพรวม ร้อยละ 80.93  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
- 
 


