
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 82 คน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
1.1 ท่านมารับบริการที่หน่วยงานแห่งนี้บ่อยครั้งเพียงใด 
       1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      44     คน คิดเป็นร้อยละ 53.65 
       3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      22     คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 
       4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      15     คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 
       มากกว่า 6 ครัง้ต่อสัปดาห์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   1     คน คิดเป็นร้อยละ   1.22 

อ่ืนๆ ...มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   -     คน คิดเป็นร้อยละ  - 
สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมารับบริการ ประมาณ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห ์คิดเป็นร้อยละ 53.65 
1.2 ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้ในช่วงเวลาใด 
 เวลา 08.30 น. - เวลา 10.00 น. มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   40   คน คิดเป็นร้อยละ 48.78 

เวลา 10.01 น. - เวลา 12.00 น. มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   26   คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 
เวลา 12.01 น. - เวลา 14.00 น. มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   19   คน คิดเป็นร้อยละ 23.17 
เวลา 14.01 น. - เวลา 16.30 น. มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     6   คน คิดเป็นร้อยละ 7.31 
อ่ืนๆ ...มผีู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   -     คน คิดเป็นร้อยละ  - 

สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมารับบริการ ในช่วงเวลา 08.30 น. - เวลา 10.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 48.78 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
2.1 เพศ 
 เพศชาย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   39   คน คิดเป็นร้อยละ 47.57 
 เพศหญิง มผีู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  43   คน คิดเป็นร้อยละ 52.43 
สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.43 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.57 
2.2 อายุ 
 ตำกว่า 20 ปี มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  3      คน คดิเป็นร้อยละ 36.00 
 20 – 30 ปี มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   35    คน คิดเป็นร้อยละ 42.68 
 31 – 40 ปี มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   23    คน คิดเป็นร้อยละ 28.04 
 41 – 60 ปี มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   16    คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 
 60 ปีขึ้นไป มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      5  คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 
สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.68 
2.3 สถานภาพ 
 โสด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   26  คน คิดเป็นร้อยละ 31.71 
 สมรส มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 
 ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 
สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สถานภาพสมรส มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  54 คน  
คิดเป็นร้อยละ 65.85 
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2.4 การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด 
 ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 
 มัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 
 ปริญญาตรี  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   18  คน คิดเป็นร้อยละ 21.95 
 สูงกว่าปริญญาตรี มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 
สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ จบการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยมีผู้ตอบ 
แบบประเมินจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.39 
2.5 อาชีพประจำ 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   25  คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  18   คน คิดเป็นร้อยละ 21.95 
 ผู้ประกอบการ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  3      คน คดิเป็นร้อยละ 3.65 
 ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   6  คน คิดเป็นร้อยละ 7.31 
 นักเรียน/นักศึกษา มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
 รับจ้างทั่วไป มผีู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   10   คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  4   คน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
 เกษตรกร/ประมง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  7   คน คิดเป็นร้อยละ 8.53 
 ว่างงาน มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   4   คน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
 อ่ืนๆ ...มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   -     คน คิดเป็นร้อยละ  - 
สรุปได้วา่ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีผู้ตอบแบบประเมิน  
จำนวน   25     คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการของหน่วยงาน 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   41    คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   18    คน คิดเป็นร้อยละ 21.95  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   20    คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     2    คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -    คน คิดเป็นร้อยละ – 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 
ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   41    คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   41    คน คิดเป็นร้อยละ 50 

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   33    คน คิดเป็นร้อยละ 40.24 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    7     คน คิดเป็นร้อยละ 8.53 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    1     คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    -      คน คิดเป็นร้อยละ - 
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สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความรวดเร็วในการให้บริการระดับพอใจมากที่สุด 

มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   41    คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 

พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   47     คน คิดเป็นร้อยละ 57.31  
  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    33    คน คิดเป็นร้อยละ 40.24  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      1    คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      1    คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -   คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการ 
ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   47    คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 

1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ(เรียงตามลำดับก่อนหลังความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    37    คน คิดเป็นร้อยละ 45.12  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     27   คน คิดเป็นร้อยละ 32.92  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     16.  คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน       2   คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    -    คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความเป็นธรรมของข้ันตอนวิธีการให้บริการ(เรียงตามลำดับก่อนหลัง 
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 37 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.12 

1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  35  คน คิดเป็นร้อยละ 42.68  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  30  คน คิดเป็นร้อยละ 36.58  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    3  คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    -    คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน                             
ในระดับพอใจมากที่สดุ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 42.68 

1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้บริการ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   44  คน คิดเป็นร้อยละ 53.65  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   30  คน คิดเป็นร้อยละ 36.58  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     6  คน คิดเป็นร้อยละ 7.31 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 

 พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -   คน คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ      

ของผู้บริการ ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 53.65 
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      2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เป็นมิตร/มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี) 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   47   คน คิดเป็นร้อยละ 57.31  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    30  คน คิดเป็นร้อยละ 36.58  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      4  คน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      1  คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      -   คน คิดเป็นร้อยละ – 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เป็นมิตร/        
มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 

2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
      (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) 

พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   43   คน คิดเป็นร้อยละ 52.43  
  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   35   คน คิดเป็นร้อยละ 42.68  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     2   คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     2   คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 

  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -   คน คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่   

ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 43 คน     
คิดเป็นร้อยละ 52.43 

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย  
      ใหค้ำแนะนะได้เป็นอย่างดี 

พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   45   คน คิดเป็นร้อยละ 54.88  
  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   30   คน คิดเป็นร้อยละ 36.58  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     4   คน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     3   คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -   คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบ     
ข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คำแนะนะได้เป็นอย่างดี ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน  
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88 

2.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    45  คน คิดเป็นร้อยละ 44.88  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    29  คน คิดเป็นร้อยละ 35.36  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      6  คน คิดเป็นร้อยละ   7.31 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      2  คน คิดเป็นร้อยละ   2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน       
โดยไม่เลือกปฏิบัติในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88 
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      3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    41  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    33  คน คิดเป็นร้อยละ 40.24  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      7  คน คิดเป็นร้อยละ   8.53 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      1  คน คิดเป็นร้อยละ   1.21 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -   คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจสถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
ในระดับพอใจมากที่สดุ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    4  คน คิดเป็นร้อยละ   4.87  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    3  คน คิดเป็นร้อยล     3.65 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  38  คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  37  คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    -    คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ  
ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ ในระดับพอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.34 

3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   37   คน คิดเป็นร้อยละ  45.12  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   27   คน คิดเป็นร้อยละ  32.92  
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   16   คน คิดเป็นร้อยละ  19.51 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    2    คน คิดเป็นร้อยละ    2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    -    คน คิดเป็นร้อยละ – 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ในระดับพอใจมากที่สุด 
 มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 

3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    44    คน คิดเป็นร้อยละ 53.65 

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    30    คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      6    คน คิดเป็นร้อยละ       7.31 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      2    คน คิดเป็นร้อยละ       2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -    คน คิดเป็นร้อยละ – 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ                      
ในระดับพอใจมากที่สดุ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 53.65 
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3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ 

พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    35    คน คิดเป็นร้อยละ  42.68  
  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    30    คน คิดเป็นร้อยละ  36.58 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    14    คน คิดเป็นร้อยละ  17.07 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      3    คน คิดเป็นร้อยละ    3.65 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -   คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ 
ในระดับพอใจมากที่สดุ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 42.68 

3.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    47   คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    30   คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      4   คน คิดเป็นร้อยละ        4.87 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      1   คน คิดเป็นร้อยละ        1.21 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    -    คน คิดเป็นร้อยละ – 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจการจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อ    
ใช้บริการ ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 

3.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     45   คน คิดเป็นร้อยละ 54.87  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     29   คน คิดเป็นร้อยละ 25.36 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน       6   คน คิดเป็นร้อยละ       7.31 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน       2   คน คิดเป็นร้อยละ       2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      -  คน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจการมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน 
และเข้าใจง่าย ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.87 

3.8 สื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความร่วมมือ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    44    คน คิดเป็นร้อยละ   53.65  

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    30    คน คิดเป็นร้อยละ   36.58 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      6    คน คิดเป็นร้อยละ     7.31 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน       2   คน คิดเป็นร้อยละ     2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน        คน คิดเป็นร้อยละ 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความร่วมมือ 
 ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 53.65 
      4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   49     คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    33    คน คิดเป็นร้อยละ 40.24 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      2    คน คิดเป็นร้อยละ       2.43 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      2    คน คิดเป็นร้อยละ       2.43 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     -   คน คิดเป็นร้อยละ – 
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สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจต่อการได้รับบริการตรงตามความต้องการ 

 ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 

พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน    39    คน คิดเป็นร้อยละ 47.56 
  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     29   คน คิดเป็นร้อยละ 25.36 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน       9   คน คิดเป็นร้อยละ     10.97 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน       5   คน คิดเป็นร้อยละ       6.09 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน       -    คน คิดเป็นร้อยละ    - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจต่อการได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 
 ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 47.56 

4.3 ความพึงพอใจ โดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน 
พอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน   69     คน คิดเป็นร้อยละ    84.15 

  พอใจมาก มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน     8    คน คิดเป็นร้อยละ       9.76 
  พอใจปานกลาง มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      4    คน คิดเป็นร้อยละ      4.88 
  พอใจน้อย มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      1    คน คิดเป็นร้อยละ      1.21 
  พอใจน้อยมาก  มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน      -     คน คิดเป็นร้อยละ    - 

สรุปได้ว่าประชาชนพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน 
 ในระดับพอใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 84.15 
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. สิ่งที่ท่านประทับใจ ที่ท่านได้รับในการบริการ คือ 
- เจ้าหน้าที่บริการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้คำแนะนำ ต้อนรับที่ดี 

2. โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คือ 
- ที่จอดรถไม่เพียงพอ ห้องน้ำไม่สะดวก ห้องน้ำเต็ม  

3. โปรดระบุข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงงานบริการขององค์กร คือ 
- ควรจัดที่จอดรถและห้องน้ำให้เพียงพอสำหรับบริการประชาขนที่มาติดต่อ  
-  
จากผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู ้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ส่วนใหญ่ประชาชนมารับบริการ 
ประมาณ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 53.65 มารับบริการ ในช่วงเวลา 08.30 น. - 10.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 48.78 ผู้ตอบแบบประเมิน เพศชาย จำนวน 39 คน ค ิด เป ็นร ้อยละ  47.57 เพศหญิง  
จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 52.43 ส่วนใหญ่อยู ่ในช่วงอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.68  
สถานภาพสมรส จำนวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีผู้ตอบแบบประเมิน  
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41  

ความพึงพอใจในการใช้บริการของหน่วยงาน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการ      
มีความพึงพอใจมากที่สุดด้านความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.31  
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 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เป็นมิตร/มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
57.31 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านสถานทีต้ั่ง        
ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 และพึงพอใจ
ระดับปานกลางด้านความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ  
คิดเป็นร้อยละ 46.34 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในการได้รับบริการโดยภาพรวม 
ที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงานในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.15 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- สิ่งที่ประทับใจ ที่ได้รับในการบริการ คือ เจ้าหน้าที่บริการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้คำแนะนำ ต้อนรับที่ดี 
- ปัญหาในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ ห้องน้ำ   

ไม่สะดวก ห้องน้ำเต็ม  
- ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงงานบริการขององค์กร คือ ควรจัดที่จอดรถและห้องน้ำให้เพียงพอสำหรับ 

บริการประชาขนที่มาติดต่อ  
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
             ผู้จัดทำ 

 
 

 
 


