
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 
 ***********************  

 

 ตามท่ี เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้จัดจุดประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ส านักปลัดเทศบาล 
  เพ่ือส ารวจผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ณ จุดบริการ ตามพระ

ราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยท าการแบบส ารวจ 
ผู้รับบริการ จ านวน 35 คน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖4 - กันยายน ๒๕๖5 

  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ  

  เทศต าบลวาริชภูมิ ณ จุดบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี)้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

(นายเทวัญ  ศรีส าราญ) 

นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีส่วนหนึ่งของการประเมินโดยการสอบถามผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการด าเนินงาน / การบริการของหน่วยงาน 
จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณภาพการด าเนินงาน 2)ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 3) การปรับปรุงระบบการ
ท างานและมีสรุปผลการประเมิน ดังนี้  

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 35 คนดังนี้ 

1.1 ช่วงอายุ 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) อ่ืนๆ (คน) 
มากกว่า 60 0 0 0 
51 - 60 2 1 0 
41 - 50 3 2 0 
31 - 40 5 2 0 
20 - 30 4 2 0 
ต่ ากว่า 20 7 6 0 

รวม 21 13 0 
 

1.2 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) อ่ืนๆ (คน) 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 11 8 0 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 1 2 0 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 0 0 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 3 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 
รวม 21 13 0 

 

1.3 ประเภท  

ประเภท ชาย (คน) หญิง (คน) อ่ืนๆ (คน) 
บุคลทั่วไป 19 13 0 

หน่วยงานของรัฐ 0 0 0 
องค์กรธุรกิจ 2 0 0 

อ่ืนๆ 2 0 0 
รวม 21 13 0 



- 2 - 

2. ผลการประเมิน การประเมินมี 3 ประเด็น เกี่ยวกับคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

 2.1 คุณภาพการด าเนินงาน มีจ านวน 5 ประเด็น 

  1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มาติดต่อ ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ท่านตามประเด็นต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 0.00 0.00 11.76 88.24 96.12 
97.09 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.00 0.00 5.88 94.12 98.06 
   

2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
อ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 2.94 97.06 99.03 

 

3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ / ให้บริการแก่ท่าน 

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

  4) ในระยะเวลา 1ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

เงิน 0.00 100.00 100.00 

100.00 
ทรัพย์สิน 0.00 100.00 100.00 

ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
ให้ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00 100.00 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 5.88 94.12 98.06 
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5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงาน การด าเนินงาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นเงินหลัก มากน้อย
เพียงใด 

0.00 0.00 2.94 97.06 99.03 
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2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีจ านวน 5 ประเด็น 

 1) การแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00 2.94 29.41 97.65 88332 
85.87 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00 8.82 32.35 58.35 83.41 

 2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบอย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

 3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บิริการหรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค า
ติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/ให้บริการ หรือไม่ 

0.00 0.00 2.94 97.06 99.03 

 4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้ชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

0.00 0.00 2.94 97.06 99.03 

 5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 100.00 0.00 100.00 



- 5 - 

2.3 การปรับปรุงระบบการท างาน มีจ านวน 5 ประเด็น 

 1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน / 
การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.00 8.82 20.59 70.59 87.29 

 2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

 3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ/ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว หรือไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวกเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

100.00 0.00 100.00 

 4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน / การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.00 20.59 14.71 64.71 81.35 

  

 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.00 8.82 20.59 70.59 87.29 
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5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน / การให้บิการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

 

3.สรุปผลการประเมิน 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ จ านวน 
3 ด้าน 

 1. คุณภาพการด าเนินงาน             ได้คะแนนเฉลี่ย 98.64 

 2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร            ได้คะแนนเฉลี่ย 96.98 

 3. การปรับปรุงระบบการท างาน      ได้คะแนนเฉลี่ย 91.19 

 รวมเฉลี่ยร้อยละ 95.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ AA 

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100.0 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0.00 – 49.99 F 

 

4. ข้อเสนอแนะ 

 จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อย
ที่สุดในกลุ่มเครื่องมือซึ่งมีข้อเนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพอใจให้
ผู้บริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส 


