
รายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary report) 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
งานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  โดยเป็นการศึกษาที่เน้นในการศึกษา ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านจิตสํานึกของการบริการ และด้านความรู้ ความสามารถของ
ผู้ให้บริการ ผลการประเมินสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานการบริการ ประชาชน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ต่อไป  

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า
ต้น งานจัดเก็บรายได้ทั้ง ๔ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 94.20 โดย พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ดังนี้  

๑. ด้านกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 89.70 

๒. ด้านการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 94.20 

๓. ด้านจิตสํานึกของการบริการ ร้อยละ 96.40 

๔. ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.70 

การประเมินระดับความพึงพอใจต่อด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
แสดง ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำหรับผลการประเมินที่พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีศักยภาพตามตัวชี้วัดความพึงพอใจที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านจิตสำนึกของการบริการ และด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ 

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นองค์กรที่ศักยภาพสูงในการบริการ ประชาชน 
ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ควรพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชน ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อาจมี
การนำเทคโนโลยีที่ช่วยในกระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว มาปรับใช้กับงานบริการในองค์กรต่อไป 

 

 

 

 



ด้านกระบวนการให้บริการ
24%

ด้านการติดต่อสื่อสาร
25%ด้านจิตส านึกการให้บริการ

25%

ด้านความรู้ความสามารถของผู้
ให้บริการ
26%

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 

* * * * * * * * * * * 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้ บริการได้
ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า
ต้น ณ จุดบริการ (การจัดเก็บรายได้)   ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านจิตสํานึก
การให้บริการ และด้านความรู้ความสามารถของผู้บริการ เพ่ือนําผลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุง ระบบ
การให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ และใช้เป็นแนวทางการวางแผน ปรับปรุง
งานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต  

ในการนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการประชาชนพอสังเขป ดังนี้  

ด้านกระบวนการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร จิตสํานึกการให้บริการ และความรู้ความสามารถของผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ ์เก้าต้น ได้นําตัวชี ้ว ัดต่างๆ ที ่ส ําคัญ เช่น การจัดให้มีช ่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ การบริการเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจําปี เป็นต้น โดยได้นําตัวชี้วัดที่สําคัญเหล่านี้ไป
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ  

เมื ่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนในแต่ละด้าน สามารถสรุป
รายละเอียดไดด้ังนี้  

แผนภูมิที่ 1 จำนวนและร้อยละของการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 



ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 1  ความถี่และร้อยละของความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

รายละเอียดการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
1. มีการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำขั้นตอนการ
ให้บริการ 

60 22 18 0 0 88.4 

2. มีขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกและไม่
ซับซ้อน 

58 24 18 0 0 88 

3. มีความรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา/ระยะเวลา
ให้บริการมีความเหมาะสม 

45 34 21 0 0 84.8 

4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ
ก่อนหลัง 

70 16 14 0 0 91.2 

5. มีตัวอย่างแบบคำร้อง  87 8 5 0 0 96.4 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 
6. มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน ระยะเวลาใน
การให้บริการอย่างขัดเจน 

75 20 5 0 0 94 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ  81 10 9 0 0 94.4 

ด้านจิตสำนึกการให้บริการ 

8. ให้บริการด้วยความยิ้มแยม้แจม่ใส 79 18 3 0 0 95.2 

9. มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการให้บริการ 85 13 2 0 0 96.6 

10. ให้การต้อนรับแกผู่้รับบริการด้วยไมตรีจติและ
ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่

90 7 3 0 0 97.4 

ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ 

11. ความชำนาญในงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

92 5 3 0 0 97.8 

12.เจ้าหน้าท่ีสามารถให้คำแนะนำ แก่ผู้มารับ
บริการอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 

84 10 6 0 0 95.6 

 

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ
ของผู้ให้บริการในความชำนาญในงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.80 



มีการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอน

การให้บริการ
20%

มีขั้นตอนการให้บริการ
มีความสะดวกและไม่

ซับซ้อน
20%

มีความรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา/
ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม

19%

ให้บริการด้วยความ
เสมอภาคตามล าดับ

ก่อนหลัง
20%

มีตัวอย่างแบบค าร้อง 
21%

ด้านกระบวนการให้บริการ

มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน 
ระยะเวลาในการให้บริการอย่างขัดเจน

50%มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ 
50%

ด้านการตดิต่อส่ือสาร

แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการติดต่อสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
33%

มีความพร้อมและกระตือรือร้น
ในการให้บริการ

33%

ให้การต้อนรับแก่ผู้รับบริการด้วยไมตรี
จิตและให้บริการด้วยความเอาใจใส่

34%

ด้านจิตส านึกการให้บริการ

แผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านจิตสำนึกการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


