
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  อบต.หนองบัวโคก  โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๕-๖๐๐๕  
ที ่ ชย ๘๐๕๐๑/204     วันที ่  4  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

ตามที่ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท าโครงการส ารวจความ          
พึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา             
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิก าหนด  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามภารกิจ/งานบริการ  และประเด็นการส ารวจ  
ดังต่อไปนี้ 

1.  ภารกิจ/งานบริการที่จะน ามาส ารวจและประเมิน  ประกอบด้วย  5  งาน  ดังนี้ 
1.1  งานบริการด้านการจัดการแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
1.2  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1.3  งานบริการด้านการจัดการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
1.4  งานบริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
1.5  งานบริการด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2.  ประเด็นในการส ารวจ  ประกอบด้วย  4  ประเด็น  ดังนี้ 
 2.1  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
 2.2  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 2.3  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 2.4  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

 บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลการส ารวจความ              
พึงพอใจฯ  ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
 

รายการ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 148 41.00 
 หญิง 213 59.00 
 รวม 361 100.00 

อายุ 20-30 ป ี 37 10.24 
 31-40 ป ี 45 12.46 
 41-50 ป ี 113 31.30 
 51-60 ป ี 98 27.17 
 60  ปีขึ้นไป 68 18.83 
 รวม 361 100.00 
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รายการ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สถานภาพ โสด 10 2.77 
 สมรส 331 91.69 
 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 20 5.54 
 รวม 361 100.00 

การศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ 15 4.16 
 ประถมศึกษา 298 82.54 
 มัธยมศึกษา 36 9.97 
 อนุปริญญา/ปวส. - - 
 ปริญญาตรี 12 3.33 
 สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
 รวม 361 100.00 

อาชีพ ข้าราชการ 11 3.05 
 รับจ้าง 68 18.84 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย - - 
 พนักงานเอกชน - - 
 เกษตรกร 282 78.11 
 แม่บ้าน - - 
 รวม 361 100.00 

 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการทั้ง 5 งานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
หนองบัวโคกในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 93.13  แยกเป็นรายด้านตามตาราง
ดังต่อไปนี้ 
 

ภารกิจ/งานบริการ ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
งานบริการดา้นการจัดการศึกษา 89.60 มาก  
งานบริการดา้นการจัดการแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 89.20 มาก 
งานบริการดา้นการจา่ยเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 88.40 มาก 
งานบริการดา้นการจัดเก็บภาษ ี 88.20 มาก 
งานบริการดา้นการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 83.00 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม  5  งานบริการ  87.68 มาก 
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3. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ 
                      ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ในงาน
บริการด้านการจัดการแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค  งานบริการด้านการจัดการศึกษา  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี  
งานบริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  และงานบริการด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการว่าขั้นตอนการด าเนินงาน  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ทั้งในสถาน
ที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง  สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  พร้อมทั้งช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมดี               
แตย่ังมีปัญหาและความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกด าเนินการ  ดังนี้ 

1. เพิ่มการดูแลในเรื่องการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดโดยเฉพาะถนนสายจากบ้านหนองโสน  ถึงถนน
สายบ้านหนองลุมพุกท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการโดยเร่งด่วน   

2. ขยายระบบน้ าประปา  และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนทางการเกษตร  ระบบระบายน้ าเสีย  
และรวบรวมน้ าเสียเพื่อบ าบัดเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ   

3. ให้ความรู้พัฒนาอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ  และให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   

4. ควรเพิ่มถังขยะพร้อมทั้งเปลี่ยนถังขยะที่ช ารุดให้ใหม่  และสามารถใช้งานได้ในหมู่บ้านให้ครบ
ทุกครัวเรือน   

5. ควรเพิ่มช่องทางสื่อสารด้าน                                                         
                             

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และเห็นควรแจ้งให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกท่านทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเกิดความ 
พึงพอใจสูงสุดต่อประชาชน  และเห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ให้ประชาชนทราบต่อไป   
                                                 

 
 

               (นางสาวปวิศรา  จันทร์กลาง) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านัปลััองค ก์ปาบรบหหาบสววนำ ารั 
 

   

 (นางยุพิน มีหมู่) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 
 
 

 
 (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 


