
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองท่อมใต้                                                   . 
ที ่ กบ 71801/126                        วันที ่  1  ตุลำคม  2563                                  . 
เรื่อง  ขอรำยงำนผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563          .                      
.            
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองท่อมใต้  

 
ตำมที่ได้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองท่อมใต้  ได้ท ำกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้มำใช้

บริกำรต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองท่อมใต้  โดยท ำกำรประเมินจำกแบบสอบถำม                    
ณ จุดให้บริกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  ปรำกฏว่ำมีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น  150 คน  
ประกอบด้วย   

ผู้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ณ จุดบริกำรส ำนักปลัด  จ ำนวน  74  คน  ผลกำร
ประเมิน  ดังนี้ 

1. กำรข้ึนทะเบียนเด็กแรกเกิด  มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 48 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  95.83 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  4.17 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100 

2. กำรข้ึนทะเบียนผู้พิกำร  มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 2 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  50.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  50.00 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100 

3. กำรข้ึนทะเบียนผู้สูงอำยุ  มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 11 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  100.00 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100 

4. กำรขอใบอนุญำตและขอต่อใบอนุญำตต่ำงๆ  มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 13 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  0.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  69.23 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  30.77 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100.00 

5. ควำมสุภำพของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 74 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  79.73 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  16.22 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  4.05 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  99.95 

6. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 74 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  78.38 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  16.22 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  5.41 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  94.60 



 
7. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำตอบข้อซักถำมได้อ่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  

มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 74 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  72.97 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  18.92 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  8.11 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  91.89 

 
ผู้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ณ จุดบริกำรกองคลัง  จ ำนวน  51  คน  ผลกำร

ประเมิน  ดังนี้ 

1. กำรช ำระภำษี   มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 25 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  28 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  68 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  4 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  96 

2. กำรช ำระค่ำขยะ   มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 20 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  25.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  65.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  5.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ  5.00 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  90 

3. กำรขอจดทะเบียนพำณิชย์  มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 10 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  80.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  10.00 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  90 

4. ควำมสุภำพของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 51 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  21.57 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  70.59 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  7.84 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  92.16 

5. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 51 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  17365 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  74.51 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  7.87 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  92.16 

6. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำตอบข้อซักถำมได้อ่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  
มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 51 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  29.41 

 



ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  68.63 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  1.96 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  98.04 

 
ผู้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ณ จุดบริกำรกองช่ำง  จ ำนวน  25  คน  ผลกำร

ประเมิน  ดังนี้ 

1. ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร   มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 14 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  100 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100  

2. กำรขอหนังสือรับรองอำคำร   มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 11 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  27.27 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  72.37 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100 

3. ควำมสุภำพของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 25 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  68.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  32.00 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100 

4. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 25 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  36.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  56.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ  8.00 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  92.00 

5. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำตอบข้อซักถำมได้อ่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  
มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 25 คน  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  48.00 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ  52.00 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุดและในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ  100 

 
 

 



 


