
บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ .

ท่ี บก 80301/ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561 .

เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2561 .

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ตามท่ีองคการบริหารสวนตบลโสกกาม ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจขงอประชาชน
ตอการปฏิบัติราชการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตําบลโสกกาม ในปงบประมาณ 2561 ระหวาง
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ใน 4 ดาน ไดแก 1.) ดานการใหบริการรับชําระภาษี คาธรรมเนียม และ
จดทะเบียนพาณิชย 2) ดานการใหบริการดานเบี้ยยังชีพ 3) ดานการใหบริการการเก็บขยะมูลฝอย 4) ดาน
การแกไขปญหาความเดือดรอน ปญหาสาธารณภัยตางๆตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 แลวเสนอผลการประเมินใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แกไข สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานในดานการใหบริการประชาชน นั้น

บัดนี้การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับการบริการ ณ จุดบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม ประจําปงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสรุปและรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการใหทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางสาวนุริน วิชาโชค)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาญการ

ความเห็น...................................................

(นายพรมรินทร  ไปนาน)
หัวหนาสํานักปลัด

..........................................................

(นายคําพันธ  ศรีจันทร)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
......................................................

(นายคูณ  อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ .

ท่ี บก 80301/ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561 .

เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2561 .

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ตามท่ีองคการบริหารสวนตบลโสกกาม ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจขงอประชาชน
ตอการปฏิบัติราชการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตําบลโสกกาม ในปงบประมาณ 2561 ระหวาง
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ใน 4 ดาน ไดแก 1.) ดานการใหบริการรับชําระภาษี คาธรรมเนียม และ
จดทะเบียนพาณิชย 2) ดานการใหบริการดานเบี้ยยังชีพ 3) ดานการใหบริการการเก็บขยะมูลฝอย 4) ดาน
การแกไขปญหาความเดือดรอน ปญหาสาธารณภัยตางๆตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 แลวเสนอผลการประเมินใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แกไข สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานในดานการใหบริการประชาชน นั้น

บัดนี้การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับการบริการ ณ จุดบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม ประจําปงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสรุปและรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการใหทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางสาวนุริน วิชาโชค)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาญการ

ความเห็น...................................................

(นายพรมรินทร  ไปนาน)
หัวหนาสํานักปลัด

..........................................................

(นายคําพันธ  ศรีจันทร)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
......................................................

(นายคูณ  อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ .

ท่ี บก 80301/ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561 .

เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2561 .

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ตามท่ีองคการบริหารสวนตบลโสกกาม ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจขงอประชาชน
ตอการปฏิบัติราชการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตําบลโสกกาม ในปงบประมาณ 2561 ระหวาง
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ใน 4 ดาน ไดแก 1.) ดานการใหบริการรับชําระภาษี คาธรรมเนียม และ
จดทะเบียนพาณิชย 2) ดานการใหบริการดานเบี้ยยังชีพ 3) ดานการใหบริการการเก็บขยะมูลฝอย 4) ดาน
การแกไขปญหาความเดือดรอน ปญหาสาธารณภัยตางๆตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 แลวเสนอผลการประเมินใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
แกไข สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานในดานการใหบริการประชาชน นั้น

บัดนี้การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับการบริการ ณ จุดบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม ประจําปงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสรุปและรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการใหทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางสาวนุริน วิชาโชค)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาญการ

ความเห็น...................................................

(นายพรมรินทร  ไปนาน)
หัวหนาสํานักปลัด

..........................................................

(นายคําพันธ  ศรีจันทร)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
......................................................

(นายคูณ  อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทากแดง
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางประชาชนตําบลโสกกาม จํานวน 150 คน ซึ่ง
เปนผูรับการบริการ ณ จุดบริการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ผลการประเมินนําเสนอขอมูลแบงเปน
3 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหดังนี้
1. กลุมตัวอยางมีคุณลักษณะทางประชากรดังนี้ เพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 36.67

เพศหญิง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 63.33

ตารางท่ี 1จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ (n=150)
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง

55
95

36.67
63.33

รวม 150 100.00

2.กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุระหวาง 51 ปข้ึนไป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 44.66 อายุ
ระหวาง 41-50 จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 40.00 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอย
ละ 12.67 และอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.67 รายละเอียดในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ(n=150)
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ

อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปข้ึนไป

-
4

19
60
67

-
2.67

12.67
40.00
44.66

รวม 150 100.00

3.กลุมตัวอยางสวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 64.66
รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 30.67 ระดับอนุปริญญา จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 1.33 และระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.33



ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา(n=150)
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ

ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
สูงกวาระดับปริญญาตรี

97
46
2
5
-

64.66
30.67
1.33
3.33

-
รวม 150 100.00

4.กลุมตัวอยางสวนมากประกอบอาชีพเกษตร จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 72.00 รองลงมือ
อาชีพคาขายธุรกิจสวนตัว จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 22.00 อาชัพรับราชการจํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 3.33 และอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.67

ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ(n=150)
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ

อาชีพ
เกษตร
คาขาย /ธุรกิจสวนตัว
รับราชการ
รับจางท่ัวไป

108
33
5
4

72.00
22.00
3.33
2.67

รวม 150 100.00

สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ณ
จุดบริการ ประจําป 2561 จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ในการใหบริการประชาชนตําบลโสกกาม ณ จุดบริการ ทุกดานระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก ดานท่ี 2 การใหบริการดานสวัสดิการ/เบี้ยยังชีพ เทากับ 4.47 รองลงมาดานท่ี 1 การ
ใหบริการการบริการรับชําระภาษี/คาธรรมเนียม/จดทะเบียนพาณิชย 4.44.46 ดานท่ี 3 การใหบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีคาเฉลี่ย 4.45 และดานท่ี 4 การใหบริการแกไขปญหาความเดือดรอนสาธารณะ
4.26 ตามลําดับ

ภาพรวมความพึงพอใจอยูระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.41 คิดเปนรอยละ 70.546 มีรายละเอียดยอย
ตามประเด็นตัวชี้วัด 4 ดาน ผลการวิเคราะหเปนดังนี้



ดานท่ี 1 การใหบริการการบริการรับชําระภาษี/คาธรรมเนียม/จดทะเบียนพาณิชย
ผลการวิเคราะห ดังนี้ การอธิบายข้ันตอนใหทราบ/การตอบคําถามชัดเจนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.54

รองลงมาไดแก ดานความสะดวกรวดเร็วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.52 กิริยามารยาทของ จนท. 4.43
และความเหมาะสมโดยรวมของพ้ืนท่ีใหบริการ 4.37

คาเฉลี่ยรวมดานท่ี 1 เทากับ 4.46

ดานท่ี 2 การใหบริการดานสวัสดิการ/เบ้ียยังชีพ
ผลการวิเคราะห ดังนี้ การอธิบายข้ันตอนใหทราบ/การตอบคําถามชัดเจน คาเฉลี่ย 4.56

กิริยามารยาทของ จนท. 4.53 ความสะดวกรวดเร็วการบริการภายในเวลาท่ีกําหนด 4.52 และความ
เหมาะสมโดยรวมของพ้ืนท่ีใหบริการ 4.30

คาเฉลี่ยรวมดานท่ี 2 เทากับ 4.47

ดานท่ี 3 การใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
ผลการวิเคราะห ดังนี้ ความเหมาะสมของรถขนขยคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.68 การใหบริการมีความ

สมํ่าเสมอตามรอบระยะเวลา 4.50 กิริยามารยาทของ จนท 4.38 และความเหมาะสมของขนาดถังขยะ
4.26ตามลําดับ

คาเฉลี่ยรวมดานท่ี 3 เทากับ 4.45

ดานท่ี 4 การใหบริการแกไขปญหาความเดือดรอนสาธารณะ
ผลการวิเคราะห ดังนี้  กริยามารยาทของเจาหนาท่ีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.52 ความสะดวกรวดเร็วใน

การติดตอสื่อสาร 4.50 ความรวดเร็วในการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.45 และความ
เหมาะสมของเครื่องมือการใหบริการ 4.26

คาเฉลี่ยรวมดานท่ี 4 เทากับ 4.26
รายละเอียดตามตารางท่ี 5และตารางท่ี 6

สวนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ตารางท่ี 5 รอยละและคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย
(x̄)

ระดับ
ความพึง
พอใจ

5 4 3 2 1

ดานท่ี 1 การบริการรับชําระภาษี/
คาธรรมเนียม/จดทะเบียนพาณิชย
1.กิริยามารยาทของ จนท.

75
(50.00)

65
(43.33)

10
(6.67)

- - 4.43
(100)

มากท่ีสุด

2.การอธิบายข้ันตอนใหทราบ/การตอบ
คําถามชัดเจน

82
(54.66)

68
(45.33)

- - - 4.54
(100)

มากท่ีสุด

3.ความเหมาะสมโดยรวมของพ้ืนท่ี
ใหบริการ

58
(38.66)

90
(60.00)

2
(1.33)

- - 4.37
(100)

มากท่ีสุด

4.ความสะดวกรวดเร็วการบริการ
ภายในเวลาท่ีกําหนด

78
(52.00)

72
(48.00)

- - - 4.52
(100)

มากท่ีสุด

เฉลี่ยรายดาน 4.46



-ตอ-
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย

(x̄)
ระดับ
ความ
พึง

พอใจ

5 4 3 2 1

ดานท่ี 2 การใหบริการดานสวัสดิการ/
เบ้ียยังชีพ
1.กิริยามารยาทของ จนท 83

(55.33)
64

(42.66)
3

(2.00)
- - 4.53

(100)
มาก
ท่ีสุด

2.การอธิบายข้ันตอนใหทราบ/การตอบ
คําถามชัดเจน

80
(53.33)

58
(38.66)

4
(2.66)

- - 4.56
(100)

มาก
ท่ีสุด

3.ความเหมาะสมโดยรวมของพ้ืนท่ี
ใหบริการ

63
(42.00)

69
(46.00)

18
(12.00)

- - 4.30
(100)

มาก
ท่ีสุด

4.ความสะดวกรวดเร็วการบริการภายใน
เวลาท่ีกําหนด

78
(52.00)

70
(46.66)

2
(1.33)

- - 4.50
(100)

มาก
ท่ีสุด

เฉลี่ยรายดาน 4.47
ดานท่ี 3 การใหบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในพื้นท่ี
1.กิริยามารยาทของ จนท 69

(46.00)
70

(46.66)
11

(7.33)
- - 4.38

(100)

มาก
ท่ีสุด

2.การใหบริการมีความสมํ่าเสมอตาม
รอบระยะเวลา

77
(51.33)

71
(47.33)

2
(1.33)

- - 4.50
(100)

มาก
ท่ีสุด

3.ความเหมาะสมของรถขนขยะ 103
(68.67)

47
(31.33)

- - - 4.68
(100)

มาก
ท่ีสุด

4.ความเหมาะสมของขนาดถังขยะ 62
(41.33)

75
(50.00)

13
(8.67)

- - 4.26
(100)

มาก
ท่ีสุด

เฉลี่ยรายดาน 4.45
ดานท่ี 4 การใหบริการแกไขปญหา
ความเดือดรอนสาธารณภัย
1.ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอสื่อสาร

75
(50.00)

75
(50.00)

- - - 4.50
(100)

มาก
ท่ีสุด

2.ความรวดเร็วในการใหบริการเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

69
(46.00)

79
(52.67)

2
(1.33)

- - 4.44
(100)

มาก
ท่ีสุด

3.กริยามารยาทของเจาหนาท่ี 84
(56.00)

60
(40.00)

6
(4.00)

- - 4.52
(100)

มาก
ท่ีสุด

4.ความเหมาะสมของเครื่องมือการ
ใหบริการ

57
(38.00)

76
(50.67)

17
(11.33)

- - 4.26
(100)

มาก
ท่ีสุด

เฉลี่ยรายดาน4.26
คาเฉลี่ยรวม4.41



สวนท่ี 3 คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมท้ัง 4 ดาน
งานบริการ คาเฉลี่ย

(x̄)
ระดับความ
พึงพอใจ

1.การบริการรับชําระภาษี/คาธรรมเนียม 4.46 มากท่ีสุด
2.การใหบริการดานสวัสดิการ/เบี้ยยังชีพ 4.47 มากท่ีสุด
3.การใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 4.45 มากท่ีสุด
4.การใหบริการแกไขปญหาความเดือดรอนสาธารณภัย 4.26 มากท่ีสุด

คาเฉลี่ยรวม 4.41 มากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 4 ดาน =41.41*16
= รอยละ 70.56

สรุปท้ัง 4 ดาน ประชาชนตําบลโสกกาม มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม ณ จุดบริการ ประจําปงปบระมาณ 2560 ทุกดานมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกดาน ดาน
มีระดับคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแกดานท่ี 2 การใหบริการดานสวัสดิการ/เบี้ยยังชีพ เทากับ 4.47 รองลงมาดานท่ี
1 การใหบริการการบริการรับชําระภาษี/คาธรรมเนียม/จดทะเบียนพาณิชย 4.46 ดานท่ี 3 การใหบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีคาเฉลี่ย 4.45 และดานท่ี 4 การใหบริการแกไขปญหาความเดือดรอนสาธารณะ
4.26 ตามลําดับ คาเฉลี่ยรวมท้ัง 4 ดาน 41.41 คิดเปนรอยละ 70.56

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะท่ัวไป
1. สําหรับถังขยะใหเอาถังขยะขนาดใหญแบบของเทศบาลมาใชดวยจะเปนการดีมาก
2. เสนอใหปรับปรุงถนนไปบอขยะ เพราะสัญจรจะไมสะดวก
3. อยากใหเปลี่ยนขนาดถังขยะ



แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประจําปงบประมาณ 2560

ขอช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมายในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
มากท่ีสุด

1. เพศ 1) ชาย 2) หญิง

2. อายุ 1) ต่ํากวา 20 ป 2) 21 - 40 ป 4) 41 – 60 ป 6) 60 ปข้ึนไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ประถมศึกษา 2) มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา
3) ปริญญาตรี 4) สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพของผูมารับบริการ
1) เกษตรกร/องคกรเกษตรกร 2) ผูประกอบการ
3) ประชาชนผูรับบริการ 4) องคกรชุมชน/เครือขายองคกรชุมชน
5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………………………….

ตอนท่ี 2 การจัดความพึงพอใจในการใหบริการ ประจําปงบประมาณ 2560

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

ดีมาก
5

ดี
5

ปานกลาง
3

พอใช
3

ตองปรับปรุง
1

ดานท่ี 1 การบริการรับชําระภาษี/
คาธรรมเนียม/จดทะเบียนพาณิชย
1. กิริยามารยาทของ จนท.
2. การอธิบายข้ันตอนใหทราบ/การ
ตอบคําถามชัดเจน
3. ความเหมาะสมโดยรวมของพ้ืนท่ี
ใหบริการ
4. ความสะดวกรวดเร็วการบริการ
ภายในเวลาท่ีกําหนด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม



ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก

5
ดี
5

ปานกลาง
3

พอใช
3

ตองปรับปรุง
1

ดานท่ี 2 การใหบริการดานสวัสดิการ/
เบ้ียยังชีพ
1. กิริยามารยาทของ จนท
2. การอธิบายข้ันตอนใหทราบ/การตอบ
คําถามชัดเจน
3. ความเหมาะสมโดยรวมของพ้ืนท่ี
ใหบริการ
4. ความสะดวกรวดเร็วการบริการ
ภายในเวลาท่ีกําหนด
ดานท่ี 3 การใหบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในพื้นท่ี
1. กิริยามารยาทของ จนท
2. การใหบริการมีความสมํ่าเสมอตาม
รอบระยะเวลา
3. ความเหมาะสมของรถขนขยะ
4. ความเหมาะสมของขนาดถังขยะ
ดานท่ี 4 การใหบริการแกไขปญหา
ความเดือดรอนสาธารณภัย
1. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอสื่อสาร
2. ความรวดเร็วในการใหบริการเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
3. กริยามารยาทของเจาหนาท่ี
4. ความเหมาะสมของเครื่องมือการ
ใหบริการ

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะท่ัวไป
1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................

องคการบริหารสวนตําบลโสกกามขอขอบคุณอยางสูงท่ีใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม



ท่ี บก ๘๐๓๐๑/ว 407 องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐

4 กรกฎาคม ๒๕61
เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม

เรียน กํานันตําบลโสกกาม/ผูใหญบานทุกหมูบาน

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ จํานวน 50 ชุด
ดวยองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จะดําเนินการสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะของประชาชนตําบลโสกกาม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเนนไป
เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือเปนการแกไขปญหา ความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รวมกับคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจและผลการปฏิบัติราชการใน
ดานการใหการบริการสาธารณะตําบลโสกกาม ไดรวมกันออกแบบสอบถาม เพ่ือใชสํารวจสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนตําบลโสกกามตอการใหบริการสาธารณะ จํานวน 4 ดาน รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดนําแบบสอบถามใหประชาชนใน
หมูบานของทานไดกรอกขอมูลตามแบบสอบถามดังกลาว จํานวน 50 ชุด แลวนําสงใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกามใน
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เพ่ือองคการบริหารสวนตําบลโสกกามจะไดนํามาวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานแลวนํามา
ปรับปรุง แกไขใหไดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตําบลโสกกามตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคูณ  อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

สํานักปลัดฯ
โทรศัพท ๐ ๔๒๔๙ ๐๙๐๕

“สรางวินัย  สรางบึงกาฬ



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ท่ี 115/2561

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนของตําบลโสกกาม

........................................................
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเนนไปเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล  การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหการบริการสาธารณะเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน
ตําบลโสกกาม  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี
6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติราชการในดานการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนตําบลโสกกาม ดังนี้

1. นายปราโมทย  โตเพชร ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายบุญแยง  นาโสก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นางกาญจนา  ชนะการี ผูแทนชุมชน กรรมการ
4. นายสายันต  หัตกิจ ผูแทนชุมชน กรรมการ
5. นายอุทิศ  อินลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
6. นายประชา  ปททุม ประธานสภาตําบลโสกกาม กรรมการ
7. นายคําพันธ  ศรีจันทร รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
8. นายเทพบุตร  เทพา ผอ.กองการศึกษา กรรมการ
9. นายพรมรินทร  ไปนาน หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ/เลขานุการ
10. นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน จพง.ธุรการชํานาญงาน กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง มีหนาท่ีประเมินความพึงพอใจของประชาชนตําบล

โสกกามในปงบประมาณ 2560 รวมท้ังรวมติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการในดานการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนตําบลโสกกาม  ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี แลวเสนอผลการ
ประเมินใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบ เพ่ือดําเนินการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา การ
ดําเนินการในดานการใหบริการแกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2561

(นายคูณ  อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ท่ี บก ๘๐๓๐๑/ว 479 องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐

10 สิงหาคม ๒๕61
เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน กํานันตําบลโสกกาม/ผูใหญบานทุกหมูบาน

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะของประชาชนตําบลโสกกาม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเนนไป
เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน นั้น

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ขอสงรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคูณ  อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

สํานักปลัดฯ
โทรศัพท ๐ ๔๒๔๙ ๐๙๐๕

“สรางวินัย  สรางบึงกาฬ
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