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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเป็นศึกษาที่เน้นใน
การศึกษา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านจิตสำนึกของการบริการ และ ด้านความรู้
ความสามารถของผู้ให้บริการ ผลการประเมินสามารถนำมาใช้ในในการพัฒนาการบริหารงานการบริกา ร
ประชาชน เพ่ือยกระดับศักยภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ต่อไป 

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
บัวงาม ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ทั้ง 4 ด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 81.75 (X = 4.09 โดย พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม  ดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการให้บริการ   ร้อยละ 81.40 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร    ร้อยละ 81.60 
3. ด้านจิตสำนึกของการบริการ   ร้อยละ 82.00 
4. ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ  ร้อยละ 82.00 

                    การประเมินระดับความพึงพอใจต่อด้านจิตสำนึกของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุดแสดงให้
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม  มีด้านจิตสำนึกของการบริการ สามารถตอบสนองความพึงพอใจ และ
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้เป็นอย่างดีสำหรับผลการประเมินที่
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีศักยภาพตามตัวชี้วัดความพึง
พอใจที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านจิตสำนึกของการบริการ และ 
ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ 
                    โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม  เป็นองค์กรที่ศักยภาพสูงในการบริการชาชน ดังนั้น
ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และควรมีการให้บริการประชาชนในการพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด ซึ่ง ผลการประเมินระดับความใจ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 
ในภาพรวมอยู่ในที่สุด คือ     มีค่าเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 81.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี 

************************* 
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำแบบสอบ
ประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตอบแบบสอบถาม  เพ่ือประเมินความพิงพอใจต่อการให้บริการประซาชน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ณ จุดบริการ ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้าน
จิตสำนึกการให้บริการ และด้านความรู้ความสามารถของผู้บริการ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุง
ระบบการให้บริการเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ และใช้เป็นแนวทางการวางแผน
ปรับปรุงงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 

         ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จึงขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อให้บริการ 
ประชาชนพอสังเขป ดังนี้ 

        ด้านกระบวนการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร จิตสำนึกการให้บริการ และความรู้ความสามารถ
ของผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้นำตัวชี้วัดต่าง ( ที่สำคัญ เช่น การจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการการจัดบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรประจำปี เป็นต้น โดยได้นำตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
                  เมื่อสรุปผลประเมินความพึงพอใจแต่ละด้าน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

       ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจการให้บริการ 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

- ความชัดเจนและอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ 
- บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อนหลัง 
- ความรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา ระยะเวลา 
- ให้บริการมีความเหมาะสม 
- ระหว่างการรอรับบริการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบพร้อมทั้งแจ้งเวลาแล้วเสร็จ 
- ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกและไม่ชับซ้อนและมีตัวอย่างแบบคำร้อง แบบพิมพ์ต่าง ๆ 

ไว้เป็นตัวอย่างชัดเจน 
        ด้านการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจการให้บริการจาก 

มากไปหาน้อย ดังนี้ 
- จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซต์ 

หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
- มีการประชาสัมพันธ์ถึงข้ันตอน ระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 
- มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

        ด้านจิตสำนึกการให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉสี่ยประสิทธิภาพการ
ให้บริการจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

- ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
- สอบถามความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
- มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการให้บริการ 
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-ให้ความช่วยเหลือนอกจากภารกิจ เช่น สามารถแนะนำบุคคลที่สามารถให้บริการในเรื่องอ่ืน 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับงานของตนได้ 

-ให้การต้อนรับแก่ผู้รับบริการด้วยความไมตรีจิตและให้บริการด้วยความเอาใจใส่ตามลำดับ 
       ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจ 

การให้บริการจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
- ความชำนาญในงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- มีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานมีทักษะต่อการปฏิบัติงาน และปฏิภาณไหว 

พริบในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้มารับบริการ 
- สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
- สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้มารับบริการอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
     แบบสอบถามประเมนิระดับความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอบุลราชธานี 
คำชี้แจง  โปรดทำเคร่ืองหมาย ✓  ลงในช่อง   ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

ข้อคำถาม ระดับการให้บริการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการให้บริการ      
1. ความชัดเจนและอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ      
2. ขั้นตอนการให้บริการมคีวามสะดวกและไมซ่ับซ้อน      
3. มีความรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา/ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม      
4. บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อนหลัง      
5. มีตัวอย่างคำร้อง แบบพิมพ์ต่าง ๆ ไว้เป็นตัวอย่างชัดเจน      
6. ระหวา่งการรอรบับริการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบพร้อมทั้งแจ้งเวลาแล้วเสรจ็      
ด้านการติดต่อสื่อสาร      
7. มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน      
8. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
9. จัดให้มีช่องทางการตดิต่อท่ีสะดวกเช่นกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซต์ 
    หรืออีเมล์เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถตดิต่อได้ตลอดเวลา 

     

ด้านจิตสำนึกของการบริการ      
10. ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส      
11. มคีวามพร้อมและกระตือรือรน้ในการให้บริการ      
12. ให้ความช่วยเหลือนอกจากภารกิจ เช่น สามารถแนะนาบุคคลที่สามารถ 
      ให้บริการในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ 

     

13. สอบถามความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการด้วยความเต็มใจ      
14. ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยความไมตรจีิตและให้บริการด้วยความเอาใจใส ่      
ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ      
15. ความชำนาญในงานและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
16. มคีวามรูเ้กี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน      
17. สามารถปฏิบตัิงานแทนกันได ้      
18. มีทักษะต่อการปฏิบัติงาน และมีปฏภิาณ ไหวพริบในการแกไ้ขปัญหา 
      ที่เกิดขึ้นกับผู้มารับบริการ 

     

19. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้มารับบริการอยา่งสมบรูณ์และถูกต้อง      
 
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

ด้านกระบวนการ
25%

ด้านการติดต่อส่ือสาร
25%

ด้านจิตส านึกของการบริการ
25%

ด้านความรู้ความสามารถของ
ผู้ให้บริการ

25%

แผนภูมิที่ 1 จ านวนและร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการในบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม

โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ดา้นกระบวนการ

ดา้นการติดต่อสื่อสาร

ดา้นจิตส านกึของการบริการ

ดา้นความรูค้วามสามารถของผูใ้หบ้ริการ

17%

17%

17%17%

16%

16%

แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านกระบวนการให้บริการ

ความชดัเจนและอธิบาย ชีแ้จง และแนะน าขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ขัน้ตอนการใหบ้ริการมีความสะดวกและไม่ซบัซอ้น

มีความรวดเร็วทนัตามก าหนดเวลา/ระยะเวลาใหบ้ริการมี
ความเหมาะสม

บริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบัก่อนหลงั

มีตวัอย่างค ารอ้ง แบบพิมพต่์าง ๆ ไวเ้ป็นตวัอย่างชดัเจน

ระหว่างการรอรบับริการแจง้ใหผู้ร้บับริการทราบพรอ้มทัง้แจง้
เวลาแลว้เสร็จ



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

33%

34%

33%

แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านการติดต่อสื่อสาร

มีการประชาสมัพนัธถ์งึขัน้ตอนระยะเวลาในการใหบ้ริการ
อย่างชดัเจน

ปา้ย ขอ้ความบอกจดุบริการ/ ปา้ยประชาสมัพนัธม์ีความ
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย

จดัใหม้ีช่องทางการติดต่อที่สะดวกเช่นกลอ่งรบัเรื่องราวรอ้ง
ทกุข ์เว็บไซตห์รืออีเมลเ์พื่อเป็นช่องทางใหผู้ร้บับริการ
สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา

20%

20%

20%

20%

20%

แผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านจิตส านึกการให้บริการ

ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส

. มีความพรอ้มและกระตือรือรน้ในการใหบ้ริการ

ใหค้วามช่วยเหลอืนอกจากภารกิจ เช่น สามารถแนะนา
บคุคลที่สามารถใหบ้ริการในเรื่องอื่นท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกบังานของ
ตนได้

สอบถามความตอ้งการและอ านวยความสะดวกแก่
ผูร้บับริการดว้ยความเต็มใจ

ใหก้ารตอ้นรบัผูร้บับริการดว้ยความไมตรีจิตและใหบ้ริการ
ดว้ยความเอาใจใส่



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%

20%

20%

20%

20%

แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ

ความช านาญในงานและหนา้ที่ที่รบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่ผู้
ใหบ้ริการ

มีความรูเ้กี่ยวกบัข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน

สามารถปฏิบติังานแทนกนัได้

มีทกัษะต่อการปฏิบติังาน และมีปฏิภาณ ไหวพริบในการ
แกไ้ขปัญหา ที่เกิดขึน้กบัผูม้ารบับริการ

สามารถใหค้ าปรกึษา แนะน า แก่ผูม้ารบับริการอย่าง
สมบรูณแ์ละถกูตอ้ง



 
 

 

 
 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี 

************************* 
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำแบบสอบ
ประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตอบแบบสอบถาม  เพ่ือประเมินความพิงพอใจต่อการให้บริการประซาชน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ณ จุดบริการ ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้าน
จิตสำนึกการให้บริการ และด้านความรู้ความสามารถของผู้บริการ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุง
ระบบการให้บริการเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ และใช้เป็นแนวทางการวางแผน
ปรับปรุงงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 

         ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จึงขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อให้บริการ 
ประชาชนพอสังเขป ดังนี้ 

        ด้านกระบวนการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร จิตสำนึกการให้บริการ และความรู้ความสามารถ
ของผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้นำตัวชี้วัดต่าง ( ที่สำคัญ เช่น การจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการการจัดบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรประจำปี เป็นต้น โดยได้นำตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
                  เมื่อสรุปผลประเมินความพึงพอใจแต่ละด้าน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

1. ด้านกระบวนการให้บริการ   ร้อยละ 81.40 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร    ร้อยละ 81.60 
3. ด้านจิตสำนึกของการบริการ   ร้อยละ 82.00 
4. ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ  ร้อยละ 82.00 

                    การประเมินระดับความพึงพอใจต่อด้านจิตสำนึกของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุดแสดงให้
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม  มีด้านจิตสำนึกของการบริการ สามารถตอบสนองความพึงพอใจ และ
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม   ได้เป็นอย่างดีสำหรับผลการประเมินที่
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีศักยภาพตามตัวชี้วัดความพึง
พอใจที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านจิตสำนึกของการบริการ และ 
ด้านความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ 
                    โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม  เป็นองค์กรที่ศักยภาพสูงในการบริการชาชน ดังนั้น
ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และควรมีการให้บริการประชาชนในการพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด ซึ่ง ผลการประเมินระดับความใจ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 
ในภาพรวมอยู่ในที่สุด คือ     มีค่าเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 81.70 
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จึงประกาศมาเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

             จ.ส.อ. 
                      ( วรวิทย์  จดจำ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ปฏิบัติหน้าที่                  
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


