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สรุปผลการประเม ิน

การประเมินผลความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถ 

แก้ปิญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแก,ประขาซนที่มาใช้บริการในต้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ ต้านส่ิงอำนวยความสะดวก และต้านซ่องทางการให้บริการ โดยทำการประเมิน จำนวน 4 งาน 

ได้แก่ งานต้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านรายใต้หรือภาษี งานด้านพัฒนาขุมซนและ 

สวัสดิการสังคม และงานต้านสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประขาซนท่ีมาใช้ 

บริการท่ีหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง จำนวน 400 คน

เครื่องมือที่ใซในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประขาขนต่อ 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาซีพ และงานที่ประเมิน ลักษณะ 

แบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของ 

ประซาขนท่ีมืต่อการให้บริการขององค์ก'ารบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ และส่วนที่ 3 ปีญหาและข้อเสนอแนะ ซ่ีงมื 

ลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด ดำเนินการประเม ินใน 4 ด้าน คือ ด ้านกระบวนการและข ันตอน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านซ่องทางการให้บริการ ระยะเวลา 

ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างจันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำข้อมูลเพึอ 

วิเคราะห์หาความถี่ และค่าร้อยละ ซี่งผู้ประเมินนำเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิประกอบคำบรรยาย 

ท่ังโดยภาพรวม จำแนกตามรายต้าน และรายข้อ ผลการประเมินสามารถนำมาสรุปได้ดังนี
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1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองน้ําแดงจากงานที่มาใช้บริการท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง ได้แก่ งานด้านโยธา การขอ 

อนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม และงานด้าน 

สาธารณสุขกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 และเพศขาย 

ร้อยละ 43.7 มีอายุ61 ปีขึ้น’ไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา คืออายุระหว่าง 46-60 ปี 

ร้อยละ 25.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 29.5 รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา 

ร้อยละ 26.8 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างประกอบอาซีพเกษตรกร/ประมงมากท่ีสุด ร้อยละ 35.0 รองลงมา คือ 

รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 18.8

2. ความพึงพอใจของประซาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

โดยภาพรวม

2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประขาซนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ 

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คิดเป็นร้อยละ 95.3 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.0 รองลงมา คือ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 96.3 ด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และด้านกระบวนการ 

และข้ึนตอน ร้อยละ 93.3

2.2 เมื่อพิจารณาจำแนกตามงาน พบว่าประซาซนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 

การให้บริการงานด้านสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.3 (10 คะแนน) รองลงมา คือ งานด้าน 

พัฒนาขุมขนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 96.4 (10 คะแนน) งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 94.4 

(9 คะแนน) และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ร้อยละ 93.3 (9 คะแนน)

4
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3. ความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

จำแนกตามงาน

3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

3.1.1 เม่ือพิจารณาโตยภาพรวมงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหนองบ้ําแดง พบวาประซาซนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.3 เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่าประซาซนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด ร้อยละ 96.7 
รองลงมา คือและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.4 ด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.1 และ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอน ร้อยละ 90.0
3.1.2 งานด้านโยธา การซออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง จำแนกเป็นรายด้าน

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก 

สิ่งก่อสร้าง1ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านกระบวนการและ,ขั้นตอบ'โดยภาพรวมมีความ 

พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาฃนมีความพึงพอใจในด้าน 

ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 95.6 รองลงมา คือขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 93.3 

และความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 90.0
2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ประซาขนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาบด้านโยธา การขออนุญาตปลูก 

สิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวมมีความ 

พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.7 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาฃนมีความพึงพอใจในด้าน 

ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมา คือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.7 และความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.6

3) ด้านสิงอำนวยความสะดวก
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก 

สิ่งก่อสร้างของประซาขนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงต้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดย 
ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 94.4 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความ 

พึงพอใจในด้านความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ 

มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใข้บริการ และความพอ'ใจต่อสื่อประ1ซาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร 

การให้ความรู้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมา คือสถานท่ีตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทาง 

มารับบริการ ร้อยละ 93.3 และฟ้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ฟ้ายประซาสัมพันธ์ มีความซัดเจนและ 

เข้าใจง่าย ร้อยละ 93.3
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ

ประซาขนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก 

สิ่งก่อสร้าง1ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้าน'ข'องทางการ'ให้'บริการโดยภาพรวมมีความ 

พึงพอใจ คิด!,'ป็บํร้อยละ 91.1 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาขนมีความพึงพอใจในด้าน 

ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ 

เคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน่และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวมมากที่ส ุด คิดเป็น 

ร้อยละ 93.3 รองลงมา คือช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใซ้บริการ 

ร้อยละ 91.1 และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.0

3.2 งานด้านรายได้หรือภาษี

3.2.1 เมื่อพิจารณางานด้านรายได้หรือภาษีโดยภาพรวม พบว่าประซาขนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คิดเป็นร้อยละ 94.4 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.6 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ร้อยละ 91.1 และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 87.8

3.2.2 งานด้านรายได้หรือภาษี จำแนกเป็นรายด้าน

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ประซาขนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.8 

เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประขาซนมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาการให้บริการมีดวาม 

เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้,มารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.3 รองลงมา คือขั้นตอน 

การให้บริการไม่ยุ่งยากขับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 91.1 และความรวดเร็วในการให้บริการ 

ร้อยละ 88.9

2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให ้'บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอ'ใจ คิดเป็น 

ร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาขนมีความพึงพอใจในด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

ในการปฏิบตหน้าท่ีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมา คือความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที 

ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.6 ความเอาใจใส่ กระตือริอร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ 95.6 และเจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม,เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.6
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3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ประขาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอ'ใจ คิดเป็น 

ร้อยละ 100.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาฃนมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ตั้งของ 

หน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด 

ของสถานที่ให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ คุณภาพและความ 

ทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใข้ 

บริการ ษีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ษีายประซาสัมพันธ์ มีความซัดเจนและเข้าใจง่าย และความพอใจ 

ต่อสื่อประซาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารการให้ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ 100.0

4) ด้านซ่องทางการให้บริการ

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านซ่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 

ร้อยละ 91.1 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้านซ่องทางการ 

ให้บริการมีความหลากหลาย เซ่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 

บริการผ่านออนไลน่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา คือซ่องทางการให้บริการมีความสะดวก 

และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใข้บริการ ร้อยละ 91.1 และความทันสมัยของซ่องทางการให้บริการ 

ร้อยละ 91.1

3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

3.3.1 เมื่อพิจารณางานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคมโดยภาพรวม พบว่า 

ประซาซนท่ีเป็นกลุ่มตัวอยางมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำ,บลหนองน้ําแดง 

คิดเป็น ร้อยละ 96.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที 

ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 รองลงมา คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 97.3 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 94.5 และด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.5

3.3.2 งานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม จำแนกเป็นรายด้าน

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมขนและสวัสดิภวร 

สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพีง 

พอใจ คิดเป็นร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประขาขนมีความพึงพอใจในด้าน 

ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมา คือ 

ความซัดเจนในการอธิบาย ขี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 94.5 และระยะเวลา 

การให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 94.5
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2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 

สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้'บริการโดยรวมมีความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 98.2 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้านความ 

เหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา คือเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อ 

ผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 98.2 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 

หน้าท่ี ร้อยละ 98.2

3) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมขนและสวัสดิการ 

สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความ 

พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.3 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้าน 

สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ 

การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใข้บริการ ร้อยละ 98.2 และ 

ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ดู่มีอและเอกสารการให้ความรู้ ร้อยละ 98.2
4) ด้านซ่องทางการให้บริการ

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการ 

สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านซ่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้านซ่องทาง 

การให้บริการมีความหลากหลาย เซ่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ 

เคลื่อนที่ บริการผ ่านออนไลน์ และความทันสมัยซองซ่องทางการให้บริการมากที่ส ุด คิดเป็น 

ร้อยละ 95.5 รองลงมา คือซ่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถีงง่ายในการติดต่อใข้บริการ 

ร้อยละ 94.5 และคุณภาพของซ่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 94.5

3.4 งานด้านสาธารณสุข

3.4.1 เมื่อพิจารณางาบด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม พบว่าประซาซนทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คิดเป็นร้อยละ 97.3 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้นตอนมากทีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.2 ด้านซ่องทางการให้บริการ 

ร้อยละ 97.3 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.5
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3.4.2 งานด้านสาธารณสุข จำแนกเป็นรายด้าน
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ประซาขนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 100.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการ 
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในการให้บริการ ความซัดเจนในการ 

อธิบาย ขี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 

เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และ 

ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

คิดเป็นร้อยละ 100.0
2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98.2 
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาฃนมีความพึงพอใจด้านความเอาใจใส่ กระตือรีอร้นและ 

ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยโม่ 
เลือกปฏิบัติ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ 
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.2 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ ร้อยละ 98.2

3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ประขาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ 

คู่มือและเอกสารการให้ความรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 รองลงมT คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 96.4 และฟ้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ฟ้ายประซาสัมพันธ์ 

มีความซัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 95.5
4) ด้านซ่องทางการให้บริการ

ประซาซนมีความพึงพอํใจต่อการ'ให้บริการงานงานด้านสาธารณสุขซอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านซ่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประขาฃนมีความพึงพอใจด้านซ่องทางการให้บริการ 
มีความหลากหลาย เซ่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน 

ออนไลน์ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใซ้บริการ และความรวดเร็วใน 
การให้บริการของซ่องทางการให้บริการมากที'สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือคุณภาพของซ่อง 
ทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.4 และความพันสมัยของซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.9



4. ข้อเสนอแนะ
ผู้ประเมินได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราซสีมา พบว่าประขาขนได้ให้ข้อเสนอแบะ 

เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีในเขตรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง ดังนี้

4.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง พบว่าประซาขนต้องการให้มีหน่วยงาบมี 

ความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิด 

ปัญหาในพ้ืนท่ีตามมา
4.2 งานด้านรายได้หรือภาษี พบว่าประซาซนต้องการให้มีหน่วยงานแจ้งเตือนประซาซนให้ 

เข้ามาขำระภาษีประเภทต่าง ๆ ในซ,วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในซ่วงเวลาที่ใกล้กับซ่วงการจัดเก็บ 

ภาษี
4.3 งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม พบว่าประขาซนต้องการให้มีหน่วยงานได้จัด 

สวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมในทุกซ่วงอายุของประขาขนในพื้นที่ โดยเฉพาะดำเนินการกับประซาซนที่ 

อยู่ในพ้ืนท่ีจริง
4.4 งานด้านสาธารณสุข พบว่าประซาซนต้องการให้มีหน่วยงานมีมาตรการในการเฝ็าระวังเพื่อ 

ปัองกันโรคตืดต่อต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพ่ือให้พ้ืนท่ีปราศจากโรคติดต่อในขุมซน และมีสุขอนามัย 

ที่ดีสำหรับประซาขน

*


