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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 



                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  โทร. ๐ ๔๒70 4788                 .                                      
ที ่  สน ๘๒๑๐๑/673 วันที่     1   ตุลาคม    2563                              .          
เรื่อง   รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
         แวงใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                            . 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

เรื่องเดิม 
1. ตามบันทึกข้อความ ที่ สน 82101/583  ลงวันที่ 17  สิงหาคม  2563  ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้ขออนุมัติจ้างเหมาบริการในการศึกษาวิจัย ประเมินผลการบริหารการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ อว. 0657.5000 
/3118  ลงวันที่  24 กันยายน 2563  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้แจ้งส่ง
มอบงาน การด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                      

ข้อเท็จจริง 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านสังคมสงเคราะห์ 
งานด้านประสานสาธารณูปโภค และงานด้านสาธารณสุข ใ นกระบวนการให้บริการ 4 ด้าน  ได้แก่                  
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยสอบถามประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยการใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  

 จากผลการส ารวจ สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ทั้ง 4 งาน คือ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานด้านสังคมสงเคราะห์ งานด้านประสานสาธารณูปโภค งานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.42 โดยพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 
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ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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 ประชาชน หมายถึง ผู้ขอรับบริการ ผู้มาติดต่องานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ได้แก่ ประชาชน
โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก นึกคิดในทางที่ดี ความชอบและความประทับใจของ
ประชาชนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ต่องานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานด้านสังคมสงเคราะห์   งานด้านประสาน
สาธารณูปโภค  งานด้านสาธารณสุข  ทั้งนี้ตามกรอบคุณภาพการให้บริการ 4 ด้าน คือ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร ได้จัดระบบขั้นตอนการให้บริการไว้คอยบริการส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ
อย่างมีความชัดเจน มีการติดประกาศ แจ้งขั้นตอนการให้การบริการที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เป็นต้น 

 ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร  ได้จัดให้มีช่องทางการให้บริการไว้คอยบริการส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
โดยการจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เพียงพอและตอบรับกับความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนครได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไว้คอยบริการส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการต้อนรับ ทักทาย และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนครได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยบริการส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เช่น อาคารสถานที่ สถานที่จอดรถ ป้ายบ่งชี้จุดให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย เป็นต้น 
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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