
                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัดเทศบำล                          
ท่ี  54601/1168         วันท่ี 11 ตุลำคม 2565                                 
เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม  

ประจ ำปี พ.ศ. 2565                                                             
เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเยี่ยม 
 

  เรื่องเดิม   
เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยมได้ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำร  

ให้บริกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ที่ ดีต่อกำรให้บริกำรเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม ตำมมิติที่ 2 (มิติด้ำนคุณภำพกำร ใช้บริกำร) ส ำหรับน ำไป
ประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 
  ข้อเท็จจริง 

วิทยำลัยนครรำชสีมำ ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร 
ของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม 
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนช่องทำงกำรให้บริ กำร 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรบริกำร 1) งำนด้ำนบริหำรทั่วไป ส ำนักปลัด 2) งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 3) งำนด้ำนกำร
จัดเก็บรำยได้ และ 4) งำนด้ำนสำธำรณสุข ประชำกรในกำรวิจัยเชิงส ำรวจ คือ ประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขต
เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม จ ำนวน 11,292 คน ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรค ำนวณของ ทำโร่ ยำมำเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่ำง 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรส ำรวจ เป็นแบบสอบถำมมีลักษณะแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  ผลกำรส ำรวจพบว่ำ 
  1. ประชำชนที่อำศัยในเขตเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  ที่ เป็น
กลุ่มตัวอย่ำง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 225 คน (ร้อยละ 58.29) รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 161 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 41.71) ส่วนใหญ่อำยุ 46 ถึง 60 ปี จ ำนวน 125 คน (ร้อยละ 32.38) รองลงมำคืออำยุ 20 ถึง 
45 ปี จ ำนวน 98 คน (ร้อยละ 25.39) ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 122 คน (ร้อยละ 31.61) 
รองลงมำมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 95 คน (ร้อยละ 24.61) ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม จ ำนวน 149 คน (ร้อยละ 38.60) รองลงมำประกอบอำชีพอิสระ อำชีพส่วนตัว จ ำนวน 139 คน
(ร้อยละ 36.01)  
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ส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำกเทศบำล ผ่ำนทำงผู้น ำชุมชน หรือสมำชิกสภำ จ ำนวน 150 คน (ร้อยละ 
38.86) รองลงมำรับทรำบข้อมูล ข่ำวสำรจำกเทศบำล กำรปิดประกำศ หรือป้ำยประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 125 คน 
(ร้อยละ 32.38) 
  2. ประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ มี
ควำมพึงพอใจ ต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ งำนด้ำน
สำธำรณสุข (x̅ = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20   รองลงมำ งำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักปลัด  (x̅ = 4.76) คิดเป็น
ร้อยละ 95.10 งำนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ (x̅ = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 และงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย (x̅ = 4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.90 
   2.1 งำนด้ำนสำธำรณสุข ของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20  เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไป
หำน้อย ดังนี้  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (x̅ = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.60  รองลงมำคือด้ำนขั้นตอนกำร
ให้บริกำร (x̅ = 4.78)   คิดเป็นร้อยละ 95.30  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (x̅ = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20  
และด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร (x̅ = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20   
   2.2 งำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักปลัด ของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 95.00  เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำก
มำกไปหำน้อย ดังนี้   ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  (x̅ = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.30  รองลงมำคือด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร  (x̅ = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.10   ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร (x̅ = 4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.90  
และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (x̅ = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.70       
   2.3  งำนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ ของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ  ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.10  เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไป
หำน้อย ดังนี้  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร (x̅ = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมำคือ ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร  (x̅ = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (x̅ = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.10  และ
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (x̅ = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.70   
   2.4 งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20  เรียงล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร (x̅ = 4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.40  รองลงมำ ด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (x̅ = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (x̅ = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 
95.10  และด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร (x̅ = 4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.90   
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  3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมเกณฑ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำง
ข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ำประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนโดยเรียงล ำดับจำกมำไปหำน้อย ดังนี้ 
  งำนสำธำรณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 95.30 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งำนด้ำนกำรจัดเก็บ
รำยได้ อยู่ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อยู่ใน
ระดับร้อยละ 95.10 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักปลัด อยู่ในระดับร้อยละ 
95.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
  4. ข้อเสนอแนะ 
      กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม 
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. งำนด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ ส่งเสริมทำงด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร และให้บริกำรแก่ประชำชน 
   2. งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ ควรจัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและทันสมัยให้มำกยิ่งขึ้น  
   3. งำ นด้ำนกำรจัด เก็บรำ ยได้ เทศบำ ลต ำบลท่ำเยี่ ยม อ ำ เภอโชคชัย จังหวั ด
นครรำชสีมำ ควรจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบให้มำกยิ่งขึ้น 
   4. งำนด้ำนสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
กำรส่งเสริมด้ำนกำรดูสุขภำพ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเทศบำลเข้ำไปดูแล เช่น ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น 
 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
  1. เห็นควรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะข้ำงต้น 
  2. เห็นควรประชำสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เว็บไซต์เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม ปิดประกำศ 
และขอควำมอนุเครำะห์ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้ทรำบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

 
(นำงสำวศศิธร  สุตลำวดี) 

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
 
 

/นำงสำวรัชดำ... 



 



 


