สรุปผลการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เดือนตุลาคม 2561-เดือนกันยายน 2562)
มีจานวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จานวน 100 คน มีรายละเอียด ดังนี้
******************************************************************************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

ชาย

จานวน 15 คน

หญิง

จานวน 35 คน

ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
รายการประเมิน
1. การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
2. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. การใช้ Internet ตาบล
4. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5. การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
6. การออกแบบอาคาร
7. การชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
8. การชาระภาษีป้าย
9.การชาระภาษีบารุงท้องที่
10.การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
11. การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
12.การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
13.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
14.การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
15.การขอจัดตั้งสถานจาหน่ายอาหารและสะสม
อาหาร
16.การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
17.การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
18.อื่นๆ

จานวน
(คน)
6
3
4
8
0
6
11
12
9
7
6
0
7
9
5
7
0
0

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
รายการประเมิน
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว เอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน
มีความสะดวก รวดเร็ว
2.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้าดื่ม
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
3.4 อาคารที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ระดับคุณภาพ
ปานกลง น้อย

มาก
ที่สุด

มาก

ควรปรับปรุง

84
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-

-

-

80

20

-

-

-

81

19

-

-

-

78

22

-

-

-

82

18

-

-

-

80

20

-

-

-

79
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-
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-

-
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ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายควรปรับปรุงด้านใด
รายการประเมิน
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
2. ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
3. ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
4.ด้านบริการการรับชาระภาษี
5. ด้านบริการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
6.อื่นๆ

จานวน
8
8
6
9
5
64

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายจะมีเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีเพศชาย จานวน 38 คน เพศหญิง จานวน 62 คน
2. เรื่องที่ขอรับบริการ มากที่สุด จะเป็นเรื่อง การชาระภาษี จานวน 12 คน ส่วนเรื่องที่
ขอรับบริการน้อยที่สุด คือ การใช้ Internet จานวน 4 คน
3. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรายการประเมินทั้ง 3 ด้าน สรุปได้มีดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้ า หน้ า ที่ พู ด จาสุ ภ าพ อั ธ ยาศั ย ดี แต่ ง กายสุ ภ าพ การวางตั ว เรี ย บร้ อ ย
- ตอบมากที่สุด จานวน 84 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 84
- ตอบมาก จานวน 16 คน เฉลี่ยร้อยละ 16
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่
- ตอบมากที่สุด จานวน 80 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 80
- ตอบมาก จานวน 20 คน เฉลี่ยร้อยละ 20
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
- ตอบมากที่สุด จานวน 81 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 81
- ตอบมาก จานวน 19 คน เฉลี่ยร้อยละ 19
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
- ตอบมากที่สุด จานวน 78 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 78
- ตอบมาก จานวน 22 คน เฉลี่ยร้อยละ 22

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
- ตอบมากที่สุด จานวน 82 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 82
- ตอบมาก จานวน 18 คน เฉลี่ยร้อยละ 18
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
- ตอบมากที่สุด จานวน 80 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 80
- ตอบมาก จานวน 20 คน เฉลี่ยร้อยละ 20
2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
- ตอบมากที่สุด จานวน 79 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 79
- ตอบมาก จานวน 21 คน เฉลี่ยร้อยละ 21
2.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
- ตอบมากที่สุด จานวน 83 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 83
- ตอบมาก จานวน 17 คน เฉลี่ยร้อยละ 17
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้าดื่ม
- ตอบมากที่สุด จานวน 89 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 89
- ตอบมาก จานวน 11 คน เฉลี่ยร้อยละ 11
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
- ตอบมากที่สุด จานวน 78 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 78
- ตอบมาก จานวน 22 คน เฉลี่ยร้อยละ 22
3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
- ตอบมากที่สุด จานวน 85 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 85
- ตอบมาก จานวน 15 คน เฉลี่ยร้อยละ 15
3.4 อาคารที่มีความสะอาด ปลอดภัย
- ตอบมากที่สุด จานวน 87 คน คิดเป็น เฉลี่ยร้อยละ 87
- ตอบมาก จานวน 13 คน เฉลี่ยร้อยละ 13
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน
ทั้งสิ้น 100 คน จะเห็นได้ไว้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการรับบริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยทราย อยู่ในระดับที่ดีมาก และมาก ไม่มีผู้ตอบ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
4. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายควรปรับปรุงด้านใดบ้าง
4.1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จานวน 8 คน
4.2 ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร จานวน 8 คน
4.3 ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา จานวน 6 คน
4.4 ด้านบริการการรับชาระภาษี จานวน 9 คน
4.5 ด้านบริการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จานวน 5 คน
4.6 อื่นๆ จานวน 64 คน

สรุปจากผู้ ตอบแบบสอบถามขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย อยากให้ทาง อบต.
ปรับปรุงด้าน วิธีการชาระภาษี มากที่สุด และปรับปรุงด้านบริการอนุญาตสร้างอาคาร น้อยที่สุด
สรุปผลการตอบแบสอบถามของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย ตอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86 ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน
ณ จุดบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

