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สรุปรายงานผล 
การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบการจัดการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบริหารงานทั่วไปงบรายจ่ายอ่ืน หมวดรายจ่ายอื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบการจัดการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง งบประมาณตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 25,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติ
ที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  โดยให้สถาบันการศึกษาที่รับจ้างต้อง
ด าเนินการออกแบบประเมินและส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และหน่วยงานเอกชน  
ที่มาติดต่องานหรือรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อย  4  งาน ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสงก าหนด โดยได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ  และได้รายงานผลการวิจัยเชิงส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
งานบรการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จ านวน 4 ด้าน 

งานที่ประเมิน 

ร้อยละความพึงพอใจแต่ละด้าน 
 
รวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 

 

ดับความ
พึงพอใจ 1.ด้านขั้นตอน

การให้บริการ 

2.ด้าน
ช่องทางการ
ให้บริการ 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

4.ด้านสิ่ง
อ านวย
ความ
สะดวก 

1) งานด้านโยธา การขออนุญาต
ก่อสร้าง 92.80 100.00 93.40 99.20 96.40 มากที่สุด 

2) งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 98.60 97.20 98.80 98.40 98.20 มากที่สุด 

3) งานด้านสาธารณสุข 
98.60 95.80 98.60 98.40 97.80 มากที่สุด 

4) งานด้านรายได้หรือภาษี 
95.00 97.20 96.00 95.20 95.80 มากที่สุด 

5) งานด้านการรักษาความ
สะอาดและส่วนสาธารณะ 96.40 94.80 96.20 99.80 96.80 มากที่สุด 

รวม 96.28 97.00 96.60 98.20 97.00 มากที่สุด 

ตารางท่ี 2 สรุปความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จ านวน 5 งาน 
งานที่ประเมิน ร้อยละความพึงพอใจแต่ละงาน ดับความพึงพอใจ 

1) งานด้านโยธา  การขออนุญาตก่อสร้าง 96.40 มากที่สุด 
2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 96.80 มากที่สุด 
3) งานด้านสาธารณสุข 95.80 มากที่สุด 
4) งานด้านรายได้หรือภาษี 98.20 มากที่สุด 
5) งานด้านการรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะ 97.80 มากที่สุด 

ผลเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 97.00 มากที่สุด 
 



 
ข้อเสนอแนะ  
 
   จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้รับบริการมักจะมีความคาดหวังในการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และ
จะ เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง ดังนี้  
   2.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า งานให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานให้บริการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น และงานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในด้าน ช่องทางการให้บริการ เป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น 
จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อาจปฏิบัติ ดังนี้   
    2.1.1 จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ สาย
ด่วน Website กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์   
    2.1.2 การติดตามผลการบริการ (After service) และการส ารวจข้อมูลย้อนกลับ ( 
Feedback)  
   2.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ่าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า งานให้บริการด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในด้านผลการ ปฏิบัติงาน เป็นล าดับ
สุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อ่าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
อาจปฏิบัติ ดังนี้  
    2.2.1 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ และงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกิจกรรมการงานต่างๆ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    2.2.2 การจัดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและบริบทของ 
เศรษฐกิจ สังคมชุมชน ภายใต้กรอบของการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
สง อ่าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้   
     1) การส ารวจปัญหาและข้อมูลชุมชน   
     2) การวิเคราะห์ และจัดกลุ่มปัญหา   
     3) การก าหนดแผนงาน/โครงการรองรับ   
     4) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
     5) การก้าหนดกรอบงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น   
     6) การเสนอและบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี หรือ 5 ปี ของ อบต.ทุ่งสง  
     7) การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลการใช้จ่ ายงบประมาณ  
การทบทวนหรือ ยุติแผนงาน/โครงการ 
 


