
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร 
ท่ี  ยส  72201/ -            วันท่ี       ธันวาคม  2563    
เรื่อง   รายงานผลการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการท างานของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร 
....................................................................................................................................................................... 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการท างานของ 
บุคลากรท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ซึ่งมีจุดหมายในการค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุขและความพึง
พอใจของบุคลากรในองค์กร อย่างเป็นระบบและคลอบคลุมทุกความต้องการ ซึ่งได้จัดท าแบบประเมินดังกล่าวขึ้น 
เพื่อท่ีจะได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และ
แรงจูงใจตลอดจนการสร้างความสุขความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนต่อไป 

  ดังนั้น  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และขอ
รายงานผล การสรุปผลภาพรวม รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเวลา 
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  

  ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
  ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวด 
 
ส่วนที่ 1   ค าถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะส าคัญของบุคลากร 

1.1 แยกตามเพศ 

  ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

41 41.00 59 59.00 

1.2 แยกตามระดับการศึกษา 

 1.2.1 มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า    ร้อยละ 12.12 
1.2.2 ประกาศนียบัตร ปวช-ปวส  ร้อยละ  18.18 
1.2.3 ปริญญาตร ี   ร้อยละ  54.55 
1.2.4 สูงกว่าปริญญาตร ี   ร้อยละ  15.15 

1.3  ประเภทต าแหน่ง 

1.3.1  ประเภทบริหารท้องถ่ิน 
 1.3.1.1 นักบริหารระดับต้น  ร้อยละ     - 

1.3.1.2 นักบริหารระดับกลาง ร้อยละ  8.33 
1.3.1.3 นักบริหารระดับสูง ร้อยละ     - 
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1.3.2  อ านวยการ  

1.3.2.1 ระดับต้น  ร้อยละ    25.00 
1.3.2.2 ระดับสูง  ร้อยละ       - 

1.3.3  วิชาการ   

1.3.3.1 ระดับปฏิบัติการ  ร้อยละ    50.00 
1.3.3.2 ระดับช านาญการ ร้อยละ      -  
1.3.3.3 ระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ     -   
1.3.3.4 ระดับเช่ียวชาญ  ร้อยละ      - 
1.3.3.5 ระดับทรงคุณวุฒิ ร้อยละ      - 

1.3.4 ทั่วไป  
1.3.4.1  ระดับปฏิบัติงาน ร้อยละ     - 
1.3.4.2  ระดับช านาญงาน ร้อยละ   16.67 
1.3.4.3  ระดับอาวุโส  ร้อยละ     - 
1.3.4.4  ระดับทักษะพิเศษ ร้อยละ     - 

           1.3.5  พนักงานจ้างภารกิจ     ร้อยละ   84.62  
           1.3.6  พนักงานจ้างทั่วไป           ร้อยละ    100 

 1.3.7  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 แห่ง   ร้อยละ  100 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
ระดับความพึงพอใจเพียงช่องเดียวในแต่ละค าถาม 
  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  
  ระดับความพึงพอใจมาก  คือ  
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ  
  ระดับความพึงพอใจน้อย  คือ  
 
  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ  

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานของหน่วยงานท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 

     
1.ด้านเวลา 
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด     

51.52 9.09 30.30 - - 

1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ        63.64 27.27 9.09 - - 

2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลา
ให้บริการ   

33.33 36.36 24.24 6.06 - 

2.2 การจัดล าดับข้ันตอนการให้บริการตามประกาศไว้ 24.24 48.48 15.15 12.12 - 
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ประเด็น/ด้าน  
ระดบัความพึงพอใจ 

     
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 

24.24 48.48 15.15 12.12 - 

3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 6.06 39.39 12.12 42.42 - 

3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น   

72.73 15.15 12.12 - - 

3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีเช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน,ไม่รับ
สินบน.ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

30.30 33.33 24.24 12.12 - 

3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 36.36 33.33 6.06 24.24 - 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ     

48.48 24.24 12.12 15.15 - 

4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 60.61 24.24 15.15 - - 

4.3 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ น้ า
ด่ืม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

30.30 36.36 24.24 9.09  

4.4 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 42.42 36.36 9.09 12.12  

5. ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับใด 

54.55 30.30 9.09 6.06  

 

 

ส่วนที่ 3 :  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ   
1. ท่านอยากให้หน่วยงานพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านอยากได้ส่ิงจูงใจในการท างานอย่างไร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความคิดเห็นอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................................. 

สรุปผลการประเมิน 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก และสรุปเป็นรายข้อหลักๆ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านเวลา  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
2. ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
3. ความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีให้บริการ  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
4. ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
5. ความพึงพอใจด้านภาพรวม   อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                 ........................................ 
                         (นายสถาปนิก   ร่วมสุข) 
                   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
 
 
                        ...........................................หัวหน้าส านักปลัด/ผู้รับรอง 
                                 (นางนารี   ส าราญสุข) 
                                                     หัวหน้าส านักปลัด  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน                    
....................................................................... 
          
         (นายภักดี  ณรงค์กุลภักดี)                                    
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน                                          ทราบ 
 
           
                                                                                 (นายอุดม  พิจารณ์) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    


