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ค าน า 

 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ในครั้งนี้  จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการรายงานผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แสดงผลการ

ด าเนินงานที่มีความเช่ือมโยงกัน อันเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพการบริจัดการภาครัฐที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้ด าเนินการ  โดยมีการก าหนดทิศทางการท างาน เป้าประสงค์ และผลการ

ด าเนินการที่คาดหวังขององค์กร  สู่ประชาชนให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม จึงได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน            

โดยการส ารวจสอบถามความพึงพอใจ  ณ  จุดบริการ คือ ในแต่ละส่วนราชการภายในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดฉิม  ตลอดจนน าเสนอช่องทางที่เหมาะสมส าหรับการส่ือสารที่ประชาชนในพื้นที่ต าบลกุด

ฉิม  และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อไป  

 

----------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

ตุลาคม ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริการ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ  ณ  จุดบริการ ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม 

*************************** 

 

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม   อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนคระนม ฉบับนี้  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  ณ  จุดบริการ แต่ละส่วน

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม และศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการ

ให้บริการประชาชน  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ รับบริการประกอบการสรุปผลการ

ประเมิน  โดยในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร จะสรุปผลการประเมิน ในตารางที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ

หน่วยงานผู้ให้บริการ และตารางที่ ๓ ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  โดยมีหลักเกณฑ์ใน

การวิเคราะห์ผลของแต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละในการประเมิน ดังนี้   

  ตารางท่ี ๒  ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 

  ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก 

  ระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ  

  ระดับความพึงพอใจ ไม่ค่อยพอใจ 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจ  

  ตารางท่ี ๓  ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

  ระดับความพึงพอใจ เช่ือมั่นมาก 

  ระดับความพึงพอใจ ค่อนข้างเชื่อมั่น 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่ค่อยเชื่อมั่น 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เชื่อมั่น 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังน้ี  

ส านักงานปลัด 

 ตารางท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 

๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ใน

ระดับ ค่อนข้างพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
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 ๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  

คิดเป็นร้อยละ  ๘๔ 

 ๓) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๖ 

 ประชาชนผู้รับบริการ  ณ  จุดบริการในส่วนราชการ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดฉิม  ในเรื่องความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ  รวม ๓ ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 

๘๗ (๘๖.๖๖) 

ตารางท่ี ๓ ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

 ๑) การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ       

เช่ือมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๗๖ 

 ๒) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอสูงสุด  อยู่

ในระดับ  เช่ือมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

 ๓) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า ประชาชนมี

ความพึงพอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ  เชื่อมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 

ประชาชนผู้รับบริการ  ณ  จุดบริการในส่วนราชการ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดฉิม  ในเรื่องความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ  รวม ๓ ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 

๘๗ 

ส านักปลัด (งานการศึกษา) 

 ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 

1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  95 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 95 

3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 95  
 

 ประชาชนผู้รับบริการ ณ จุดบริการในส่วนราชการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดฉิม ในเร่ืองความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ รวม 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 95 
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ตารางท่ี 3 ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

1) การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบรกิาร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสดุ อยู่ในระดับ 

เช่ือมั่นมาก คดิเป็นร้อยละ 91 

2) การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ 

ในระดับ เช่ือมั่นมาก คิดเปน็ร้อยละ 91 

3) การมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ พบว่า ประชาชนม ี

ความพอใจสงูสุด อยู่ในระดับ เชื่อมั่นมาก คิดเปน็ร้อยละ 95 
 

 ประชาชนผู้รบับริการ ณ จุดบริการในส่วนราชการ ส านักปลัด (งานการศึกษา)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเช้ือกุดฉิม ในเร่ืองความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ รวม 3 

ด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.33 

กองคลัง 

 ตารางท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 

 ๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ 

พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

 ๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๒ 

 ๓) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๖ 

 ประชาชนผู้รับบริการ  ณ  จุดบริการในส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดฉิม  ในเร่ืองความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ  รวม ๓ ด้าน  คิดเป็นร้อยละ ๘๙ 

  

ตารางท่ี ๓ ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

 ๑) การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ       

เช่ือมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 

 ๒) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอสูงสุด  อยู่

ในระดับ  เช่ือมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
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 ๓) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า ประชาชนมี

ความพึงพอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ  เชื่อมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 

ประชาชนผู้รับบริการ  ณ  จุดบริการในส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดฉิม  ในเร่ืองความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ  รวม ๓ ด้าน  คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 

กองช่าง 

 ตารางท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 

 ๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ 

พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘ 

 ๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๔ 

 ๓) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๔ 

 ประชาชนผู้รับบริการ  ณ  จุดบริการในส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล

กุดฉิม  ในเร่ืองความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ  รวม ๓ ด้าน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

  

ตารางท่ี ๓ ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

๑) การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบรกิาร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ       

เช่ือมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 

 ๒) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอสูงสุด  อยู่

ในระดับ  เช่ือมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 

 ๓) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า ประชาชนมี

ความพึงพอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ  เชื่อมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 

ประชาชนผู้รับบริการ ณ จุดบริการในส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล

กุดฉิม  ในเร่ืองความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ  รวม ๓ ด้าน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

 

 



บทน า 
 

๑.๑ ที่มาและความส าคัญ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นส่วนหนึ่งองการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงเป็นไป

ตามหลักการกระจายอ านาจที่รัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง  ๆ โดยหลักการ

กระจายอ านาจและให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพ่ือปกครองตนเอง แนวคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่น 

เกิดข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีอิสระในการปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหาร มีสิทธิมีเสียง

ด าเนินการปกครองกันเองอันเป็นรากฐานและวิธีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท าให้

ประชาชนรู้สึกว่า ตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

การเมือง ท าให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและปกครองสิทธิผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซ่ึง

เป็นเครื่องมือท่ีดีในการพัฒนาการเมอืงระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของการปกครองส่วนท้องถ่ินที่เห็น

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือเหตุผลที่ว่า ไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด  

ซ่ึงในการนี้จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้เรียนรู้กระบวนการทางการเมือง  

การปกครองและการบริหารท้องถิ่น  อันจะก่อให้เกิดผู้น าท้องถิ่นที่จะ ก้าวมาเป็นผู้น าระดับชาติต่อไป 

และยังเป็นการแบ่งภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้มีการปกครองตนเองและการสนับสนุนให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  

   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้  โดยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดฉิม  มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดฉิม จึงถูกคาดหวังจากหลายฝ่ายว่าจะสามารถพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการกับประชาชนในท้องถิ่น

ได้อย่างทั่วถึง  โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เน้นการให้บริการประชาชนเป็น

หัวใจส าคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ด้วยเหตุผลนี้  จึงได้ท าการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการที่ได้รับบริการโดยตรง ณ จุดบริการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดฉิม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท างานของบุคลากร รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง 

ๆ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานด้านการบริการประชาชนผู้รับบริการาจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ต่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 



 

 ๒. เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการแก่ประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

 ๓. เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการบริการแก่ประชาชนให้มี

ความพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

๑.๓ ขอบเขตการประเมิน 

 ๑. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  เป็นการส ารวจสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลกุดฉิม และ

ประชาชนทั่วไป ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัด

นครพนม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ใน ๒ หัวข้อการประเมิน ได้แก่ 

  ๑. ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้ 

   ๑.๑ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

   ๑.๒ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   ๑.๓ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  ๒. ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้ 

   ๒.๑ การเกิดประโยชน์ของผู้รับบริการ 

   ๒.๒ การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิของหน่วยงานรัฐ 

   ๒.๓ การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ 

 ๒. ขอบเขตด้านประชากร 

  การประเมินในครั้งนี้ เป็นการประเมินข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ณ  จุดบริการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 ๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการครั้งนี้   ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจ  ณ  จุดบริการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – 

เดือนกันยายน ๒๕๖3) 

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



  ๑. ผลจากการประเมิน ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัด

นครพนม 

  ๒. ผลจากการประเมิน ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการ

ให้บริการของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัด

นครพนม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ต่อไป 

  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม สามารถน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ

พิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารงานของต าบลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการประเมนิแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร   

ณ  จุดบริการแต่ละส่วนราชการ 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉมิ 

อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อการเข้าใช้สถานท่ีและบริการ  ณ  จุดบริการ  

“ส านักงานปลัด”  

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อการเข้าใช้สถานท่ีและบริการ  ณ  จุดบริการ  

“ส านักงานปลัด(งานการศึกษา)”  

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อการเข้าใช้สถานท่ีและบริการ  ณ  จุดบริการ  

“กองคลงั”  

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อการเข้าใช้สถานท่ีและบริการ  ณ  จุดบริการ  

“กองช่าง”  

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 
 



ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

ท่ี   356 /2562 

เร่ือง  มอบหมายเจ้าหน้าที่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 มาตรา 283 

และมาตรา 284 สรุปสาระส าคัญไว้ว่า รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจกิจการ

ท้องถิ่นได้เอง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ

ปกครอง การบริหารงานและมีอ านาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  จึงต้องพัฒนาและให้บริการประชาชนเป็นหัวใจส าคัญและสร้างความพึง

พอใจให้กับประชาชน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ณ จุดบริการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม เพ่ือประโยชน์ใน

การพัฒนาท างานของบุคลากร รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุด

บริการ ดังนี้ 

- สิบเอกอนุเดช  จันอบ ต าแหน่ง          เจ้าพนักงานธุรการ 
 

  ให้มีหน้าที่ เก็บรวบรวมแบบสอบถามของแต่ละส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดฉิม  สรุปผลการประเมินฯ ให้แต่ละส่วนราชการทราบ พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบภายใน

เดือนตุลาคม 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที ่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2562 

 

 

     (ลงช่ือ)  

             (นายวิทยา  แสนทวีสุข) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉมิ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


