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รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 
 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ และรับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี ต่อการให้บริการตามกิจของ
องค์การส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี การประเมินในครั ้งนี ้ เป ็นหลักประกอบด้วย               
(1) ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บริการ (2) ด้านช่องทาการให้บริการ (3) ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ            
(4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และ (5) ด้านผลการปฏิบัติงาน และมีคำถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูล
ความต้องการของประชาชน และข้อมูลเสนอแนะในเชิงคุณภาพร่วมด้วย 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการ 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่าผู้รับการมีความพึงพอใจด้วยค่าคะแนน  

ร้อยละ 90.80 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด รายละเอียดแต่ละด้าน  ดังนี้  
1) ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บร ิการ  พบว ่าม ีค ุณภาพให้บร ิการในระดับ 9           

คะแนนเฉลี ่ย 23.19 คิดร้อยละ 90.80 ประเด็นที ่ผ ู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจอย่าง         
ระดับสูงสุด  คือความสะดวกรวดเร็วในการบริการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ย 37.33      
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ประเด็นที่รู้รับบริการความพึงพอใจสูงสุดคือบุคลิก ท่วงที วาจา และ
ต้อนรับ ของเจ้าหน้าที่  (ค่าเฉลี่ย 4.96) 

3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการให้ในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
18.59 ร้อยละ 92.93 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือมีการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน(ค่าเฉลี่ย 4.65) 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนน
เฉลี่ยคิดเป็น 42.07 ร้อยละ 93.48 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือจัดให้มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 4.71) 

5) ด้านผลการปฏิบัติงาน พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 41.07 
ร้อยละ 92.47 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือการดำเนินงานตรงตามความ
ต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.62) 
 

 
 
 

จากผลการประเม ินพบว ่าประชาชนผ ู ้ ใช ้บร ิการม ีความพ ึงพอใจต ่อการได ้ร ับบร ิการของ              
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  ในงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 
90.80 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

 
 



2. ระดับความพึงพอใจจำแนกตามงานที่ให้บริการ ดังนี้ 
1) งานด้านเคหะและชุมชน ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย 121.21 คิดเป็นร้อยละ 93.24 

คุณภาพของการให้บริการระดับ 9 
2) งานด้านรายได้หรือภาษี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 121.17 คิดเป็นร้อยละ 93.21 

คุณภาพของการให้บริการระดับ 9 
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 121.17 คิด

เป็นร้อยละ 93.21 คุณภาพของการให้บริการระดับ 9 
4) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนน 121.14 คิดเป็นร้อยละ 93.19 คุณภาพ

ของการให้บริการระดับ 9 
 

3. สรุปละเอียดของการประเมินความพึงพอใจความการกิจ 4 ด้าน 
จากการประเมินพบว่าบริการขององค์บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  มีคะแนนรวมเฉลี่ย 121.17    

คิดเป็นร้อยละ 93.21 คุณภาพของการให้บริการระดับสูงมาก โดยมีรายละเอียดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(1) งานด้านเคหะและชุมชน  

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้การบริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่า
คะแนนเฉลี่ย 23.19 คิดเป็นร้อยละ 92.77 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 37.34 
คิดเป็นร้อยละ 93.36  

3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59 
คิดเป็นร้อยละ 92.96 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ย 18.59 คิดเป็นร้อยละ 92.96 

5) ด้านผลการปฏิบัติงาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59 คิด
เป็นร้อยละ 92.96 
 

(2) งานด้านรายได้หรือภาษี  
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้การบริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่า

คะแนนเฉลี่ย 23.19 คิดเป็นร้อยละ 92.77 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 37.34 

คิดเป็นร้อยละ 93.36  
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59 

คิดเป็นร้อยละ 92.96 
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน

เฉลี่ย 18.59 คิดเป็นร้อยละ 92.96 
5) ด้านผลการปฏิบัติงาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59 คิด

เป็นร้อยละ 92.96 



(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้การบริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่า

คะแนนเฉลี่ย 23.19 คิดเป็นร้อยละ 92.77 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 37.34 

คิดเป็นร้อยละ 93.36  
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59 

คิดเป็นร้อยละ 92.96 
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน

เฉลี่ย 18.59 คิดเป็นร้อยละ 92.96 
5) ด้านผลการปฏิบัติงาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59 คิด

เป็นร้อยละ 92.96 
 

(4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้การบริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่า

คะแนนเฉลี่ย 23.19 คิดเป็นร้อยละ 92.77 
2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 37.34 

คิดเป็นร้อยละ 93.36  
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59 

คิดเป็นร้อยละ 92.96 
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน

เฉลี่ย 18.59 คิดเป็นร้อยละ 92.96 
5) ด้านผลการปฏิบัติงาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.59      

คิดเป็นร้อยละ 92.96 
 


