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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการ 
ที่มีต"อองค#การบริหารส"วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย 
สํานักงานปลัด องค#การบริหารส"วนตําบลสุไหงปาด ี

 
  สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ได�ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการท่ีมีต�อองค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วน
ตําบลสุไหงปาดี ท่ีมีต�อการให�บริการในด�านต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี แบบประเมินฯ ดัง
กล�าวได�ดําเนินการผ�านช�องทางแพลตฟอร�มออนไลน� เว็บไซต�องค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ต้ังแต�วันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู�เข�าร�วมตอบแบบสอบถามการประเมินฯ ทั้งสิ้น 
125 คน  
 
  ท้ังนี้ สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ได�นําข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�มา
ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปท่ีใช�ในการประมวลผลหาค�าสถิติทางสังคมศาสตร� 
โดยการแจกแจงความถ่ี คํานวณหา ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงสามารถนําเสนอผลการ
ประเมินได�ดังนี้ 
  ส�วนท่ี 1  ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ส�วนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ส�วนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  ส�วนท่ี 4 ข�อมูลการอภิปรายผลและข�อเสนอแนะจากการวิเคราะห�ข�อมูล 
  
 ส"วนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1 จํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�ในการประเมิน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร�อยละ 
หญิง 47 37.60 
ชาย 78 62.40 
รวม 125 100.00 

 

  ข�อมูลจากตารางท่ี 1.1 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปCนเพศหญิง จํานวน 
47 คน  คิดเปCนร�อยละ 37.60 และเปCนเพศชาย จํานวน 78 คน คิดเปCนร�อยละ 62.40 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.2 จํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�ในการประเมิน จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร�อยละ 
 15 - 30 ป) 20 16.00 
31 - 40 ป) 

                          41 - 50 ป)  
                          60 ป)ข้ึนไป                                                 

41 
29 
35 

32.80 
23.20 
28.00 

รวม 164 100.00 
 

  ข�อมูลจากตารางท่ี 1.2 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 
31 - 50 ป)  มีจํานวน 41 คน คิดเปCนร�อยละ 32.80 รองลงมามีอายุ 60ป)ข้ึนไป มีจํานวน 35 คน คิดเปCน     
ร�อยละ 23.20 อายุระหว�าง 41 - 50 ป) มีจํานวน 29 คน คิดเปCนร�อยละ 23.20 อายุระหว�าง 15 - 30 ป) 
มีจํานวน  20 คน คิดเปCน ร�อยละ 16.00  
 

ตารางท่ี 1.3  จํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�ในการประเมิน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร�อยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากว�า 43 34.40 

มัธยมศึกษา 44 35.20 
ปวช./ปวท./ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว�าปริญญาตรี 

10 
26 
2 

8.00 
20.80 
1.60 

รวม 125 100.00 
 

  ข�อมูลจากตารางท่ี 1.3 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�วนใหญ�มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมมัธยมศึกษา มีจํานวน 54 คน คิดเปCนร�อยละ 32.50 รองลงมามีระดับการศึกษาใน
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า มีจํานวน 43 คน คิดเปCนร�อยละ 34.40  มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 26 คน คิดเปCนร�อยละ 20.80 มีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี มีจํานวน 2 คน คิดเปCนร�อยละ 
1.60    
ตารางท่ี 1.4  จํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�ในการประเมิน จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร�อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 
                            ข�าราชการ 

ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 
เกษตรกร 

อ่ืนๆ (ระบุ) รับจ�างท่ัวไป 

 

4 
13                         
23 
72 
13 

 

3.20 
10.40 
18.40 
57.60 
10.40 

รวม 125 100.00 



 
  ข�อมูลจากตารางท่ี 1.4 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตร 
มีจํานวน 72 คน คิดเปCนร�อยละ 57.60  รองลงมามีอาชีพรค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว มีจํานวน 23 คน คิดเปCน
ร�อยละ 18.40 มีอาชีพข�าราชการมีจํานวน 13 คน คิดเปCนร�อยละ 10.40  มี มีอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีไม�ได�ระบุไว� มี
จํานวน 13 คน คิดเปCนร�อยละ 10.40 และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 4 คน คิดเปCนร�อยละ 3.20 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.5 จํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�ในการประเมิน เรื่องท่ีติดต�อขอรับบริการ 
       

ส"วนราชการท่ีให�บริการ จํานวน               ร�อยละ 
การขอข"อมูลข�าวสารทางราชการ 3 2.40 

การยื่นเร่ืองร"องทุกข+/ร"องเรียน 1 0.80 

การขออนุญาตปลูกสร"างอาคาร 26 20.80 

การชําระภาษ ี 1 0.80 

การขอรับเบี้ยยังชีพ 51 40.80 

การสมัครเข"าเรียนในศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก 40 32.00 

การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 3 2.40 
 

รวม 125 100.00 
 

  ข�อมูลจากตารางท่ี 1.7 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�วนใหญ�รับการบริการ
ของการขอรับเบ้ียยังชีพ มีจํานวน 51 คน คิดเปCนร�อยละ 40.80 รองลงมารับการบริการของการสมัครเข�า
เรีบนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน 40 คน คิดเปCนร�อยละ 32.00 รับการบริการของการขออนุญาตปลูก
สร�างอาคาร     มีจํานวน 26 คน คิดเปCนร�อยละ 26 รับการบริการการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีจํานวน 3 
คน คิดเปCนร�อยละ  2.40 รับการบริการของการชําระภาษี มีจํานวน 1 คน คิดเปCนร�อยละ 0.80 และรับการ
บริการของการยื่นเรื่องร�องทุกข�/ร�องเรียน มีจํานวน 1 คน คิดเปCนร�อยละ 0.80 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส"วนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถาม  
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหง
ปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�วนท่ี 2 ประกอบด�วยข�อคําถาม 9 ข�อ ลักษณะของข�อคําถามท่ีสร�าง
ข้ึน เปCนข�อคําถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) โดยในแต�ละข�อคําถามมีคําตอบให�เลือก 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด ตามมาตรวัดแบบลิเคอร�ท (Likert Scale) มีเกณฑ�การให�
คะแนนในแต�ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

น�อย 
น�อยท่ีสุด 

คะแนน 
5 
4 
3 
2 
1 

         คะแนนเฉลี่ยท่ีได�นํามาแปรความหมายตามเกณฑ�ดังนี้ 
 

N - 1 
= 

5 - 1 
= 0.80 

N 5 
 
  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 4.21 – 5.00          หมายถึง   มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 3.41 – 4.20          หมายถึง  มาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 1.81 – 2.60   หมายถึง  น�อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 1.00 – 1.80   หมายถึง  น�อยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 2.1 ความพึงพอใจของประชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ด�าน
กระบวนการ / ข้ันตอนการให�บริการ 
 

รายการ 
(ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ) 

 

�� 
 

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
อันดับ 

1. เจ�าหน�าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาสัยดี แต�งกายสุภาพ และ
เอาใจใส� 
2. เจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนํา ตอบข�อซักถามได�อย�างชัดเจน 
3. เจ�าหน�าท่ีแก�ไขป]ญหาได� อย�างเหมาะสม 

4.44 
 

4.47 
4.51 

0.54 
 

0.50 
0.50 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

3 
 

2 
1 

     
ภาพรวมความพึงพอใจ 4.47 0.51 มากท่ีสุด - 

 
  ข�อมูลจากตารางท่ี 2.1 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภาพรวมความพึง
พอใจต�อด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.51) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด จะได�ผล
การศึกษาดังนี้  



  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าเจ�าหน�าท่ีแก�ไขป]ญหาได� อย�างเหมาะสมตามลําดับ
ข้ันตอนก�อนหลังในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 1 

 - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าเจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนํา ตอบข�อซักถามได�อย�างชัดเจน
ในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 2 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�า เจ�าหน�าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาสัยดี แต�งกายสุภาพ 
และเอาใจใส�การให�บริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2.2 ความพึงพอใจของประชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี  
  ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
 

รายการ 
(ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ) 

 

�� 
 

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
อันดับ 

1. มีช�องทางการให�บริการหลากหลาย 4.38 0.53 มากท่ีสุด 3 
2. ข้ันตอนการให�บริการมีระบบ ไม�ยุ�งยาก 4.50 0.55 มากท่ีสุด 1 
3. เจ�าหน�าท่ีแก�ไขป]ญหาได� อย�างเหมาะสม 4.47 0.50 มากท่ีสุด 2 

     
ภาพรวมความพึงพอใจ 4.45 0.53 มากท่ีสุด - 

 
  ข�อมูลจากตารางท่ี 2.2 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภาพรวมความพึง
พอใจต�อด�านข้ันตอนการให�บริการมีระบบ ไม�ยุ�งยาก (�� = 4.50) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด จะได�ผล
การศึกษาดังนี้ 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าข้ันตอนการให�บริการมีระบบ ไม�ยุ�งยากในระดับมาก
ท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 1 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าเจ�าหน�าท่ีแก�ไขป]ญหาได� อย�างเหมาะสมในระดับมาก
ท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 2 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�ามีช�องทางการให�บริการหลากหลาย ในระดับมากท่ีสุด 
เปCนอันดับท่ี 3 
   
ตารางท่ี 2.3 ความพึงพอใจของประชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี  
  ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

รายการ 
(ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก) 

 

�� 
 

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
อันดับ 

1. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีให�บริการ 
เช�น ท่ีจอดรถ น้ําด่ืม 

4.52 0.50 
 

มากท่ีสุด 1 

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ�/ระบบในการบริการข�อมูล
สารสนเทศ 

3. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 

4.46 
 

4.50 

0.50 
 

0.55 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

3 
 

2 
ภาพรวมความพึงพอใจ 4.49 0.52 มากท่ีสุด - 



 
  ข�อมูลจากตารางท่ี 2.3 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภาพรวมความพึง
พอใจต�อด�าน     สิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.65) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด จะ
ได�ผลการศึกษาดังนี้ 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าความพอเพียงของเจ�าหน�าท่ีและช�องบริการ ในระดับ
มากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 1 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าความเปCนระเบียบเรียบร�อยและความสะอาดของ
สถานท่ีจุดให�บริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 2 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าความพอเพียง เหมาะสม ของท่ีจอดรถ ห�องน้ํา และ
จุดท่ีนั่งคอยรับบริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับ 3 เท�ากันกับมีความพึงพอใจว�าความพอเพียง คุณภาพและ
ความทันสมัยของอุปกรณ�/เครื่องมือต�าง ๆ 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจว�าจุดบริการของหน�วยงาน ช�องบริการต�าง ๆ สามารถ
เข�าถึงได�อย�างสะดวก ในการให�บริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 4 
 
ตารางท่ี 2.4 ความพึงพอใจของประชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ด�านการ
ประชาสัมพันธ� 
 

รายการ 
(ด�านการประชาสัมพันธ)) 

 

�� 
 

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
อันดับ 

1. มีป̂ายประชาสัมพันธ� สัญลักษณ�บอกจุดบริการและ
ช�องบริการอย�างชัดเจนเข�าใจง�าย 

4.63 0.62 มากท่ีสุด 1 

2. มีแผ�นพับประชาสัมพันธ�การติดต�อขอรับบริการ 
3. มีคู�มือและเอกสารให�ความรู�เก่ียวกับการติดต�องาน

บริการ 

4.56 
4.57 

0.68 
0.64 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

3 
2 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.59 0.64 มากท่ีสุด - 

 
  ข�อมูลจากตารางท่ี 2.4 พบว�า ผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภาพรวมความพึง
พอใจต�อด�านการประชาสัมพันธ�ใช�ในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.59) เม่ือพิจารณารายละเอียด จะได�ผล
การศึกษาดังนี้ 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด�านการประชาสัมพันธ� ว�ามีป̂ายประชาสัมพันธ� 
สัญลักษณ�บอกจุดบริการและช�องบริการอย�างชัดเจนเข�าใจง�ายในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 1 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด�านการประชาสัมพันธ�ว�า มีคู�มือและเอกสารให�ความรู�
เก่ียวกับการติดต�องานบริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 2 
  - ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด�านการประชาสัมพันธ�ว�า มีแผ�นพับประชาสัมพันธ�การ
ติดต�อขอรับบริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 3 
   
 
 



ส"วนที่ 3 ข�อมูลเกี่ยวกับข�อสรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหง
ปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�วนท่ี 3 ในการเก็บรวมรวมข�อมูลเก่ียวกับข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดย
ผู�ตอบแบบประเมินฯ ไม�ได�ให�ข�อเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม 
            
ข�อมูลการอภิปรายผลและข�อเสนอแนะจากการวิเคราะห#ข�อมูล 
  ประชาชนหรือผู�รับบริการท่ีรับบริการจากองค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดีในห�วง
ระยะเวลาต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 252 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 มีภาพรวมความพึงพอใจต�อการให�บริการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบล ในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.48) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว�า 
ประชาชนหรือผู�รับบริการท่ีเปCนผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในด�านสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมาก
ท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 1 อันดับรองลงมาผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในด�านกระบวนการให�บริการมากท่ีสุด 
เปCนอันดับท่ี 2 และด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 3 ตามลําดับ  
  จากข�อมูลข�างต�น สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี จึงขอเสนอแนะดังนี้ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดีควรปรับปรุงการด�านการรักษาความสะอาดภายใน
หน�วยงาน ด�านข�อมูลข�าวสารท่ีให�บริการแก�ประชาชน ด�านการบริการการอนุญาตก�อสร�างอาคาร  ด�าน
สถานท่ีในการบริการในการบริการข�อมูลข�าวสาร และด�านการชําระภาษี  ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนให�สอดคล�อง
กับบริบทของสภาพภูมิสังคมในพ้ืนท่ีและสามารถตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนได� 
  
บทสรุป 
         องค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ได�ใช�แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ท่ีมีต�อการ
ให�บริการในด�านต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี แบบการประเมินฯ ดังกล�าว ได�ดําเนินการผ�าน
ช�องทาง แพลตฟอร�มออนไลน� เว็บไซต�องค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู�เข�าร�วมตอบแบบสอบถามการประเมินทั้งสิ้น 125 คน โดย
สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลสุไหงปาดี ได�นําข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�มาดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูล
ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปท่ีใช�ในการประมวลผลหาค�าสถิติทางสังคมศาสตร� โดยการแจกแจงความถ่ี 
คํานวณหาค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสรุปผลการประเมินแบ�งได� 2 ส�วน ดังนี้ 
  ภาพรวมความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามต�อการรับบริการขององค!การบริหารส�วน
ตําบลสุไหงปาดี ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563  
        ผู�ตอบแบบประเมินความความพึงพอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลสุไหงปาดี ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภาพรวมความพึงพอใจต�อการรับบริการของ ใน
ระดับมากท่ีสุด  (�� = 4.49) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด จะพบว�า ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจใน
ด�านสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 1 ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในด�าน
เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 2 ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในด�านกระบวนการข้ันตอนการ
ให�บริการในระดับมากท่ีสุด เปCนอันดับท่ี 3 
         
 

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


