บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
ที่ พช 71201/
วันที่ 30 ตุลาคม 2564
เรื่อง รายงานการพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให(บริการขององคการบริหารสวนตําบลดงขุย
ประจําป)งบประมาณ 2563
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
ด( ว ยองคการบริ
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลดงขุ ย ได( ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให(บริการขององคการบริหารสวนตําบลดงขุย ที่มีมีการจัดการบริการประชาชนที่เข(ามารับ
บริการในหนวยงานอยางมีมาตรฐาน เพื่อสร(างภาพลักษณที่ดีในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท(องถิ่น
ประจํ า ป) ง บประมาณ 2563 มี ป ระชาชนมาใช( บ ริ ก ารตาง ๆ ณ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลดงขุ ย
จํานวน 100 คน ดังรายละเอียดแนบท(าย
โปรด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)

(นายประจักษ ศรีทอง)
เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายมิตร ศรีบุรินทร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหน(าที่
นายกองคการบริ
คการบริหารสวนตําบลดงขุย

สรุ ปผลการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 มีผ้ ูกรอกแบบสอบถามจากการรั บบริการทัง0 หมด 100 คน มี
รายละเอียดดังนี 0
***************************************************************************
ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที3 1 ข้ อมูลทั3วไป
1. เพศ
1.ชายจํานวน 32 คน
2. อายุ......................ปี
3.จบการศึกษาชัน0 สูงสุด
1. ประถมศึกษา 45 คน
3. ปวส.หรื อเทียบเท่า 7 คน
5. สูงกว่าปริ ญญาตรี 1 คน
4. อาชีพ

เกษตรกร
45 คน
รับราชการ
27 คน
นักเรี ยนนักศึกษา 5 คน

2. หญิงจํานวน 68 คน
2. มัธยมศึกษาตอนต้ น 28 คน
4. ปริ ญญาตรี 18 คน
6. อืน ๆ (โปรดระบุ)............-.....................
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 12 คน
ลูกจ้ าง 27 คน
อืน ๆ (โปรดระบุ)..............-.....................

ตอนที3 2 เรื3 องที3ขอรั บบริการ
1 คน การขอข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ 28 คน การขอรับเบี ;ยยังชีพต่าง ๆ
1 คน การยืนเรื องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์
14 คน การขอนํ ;าอุปโภค-บริ โภค
1 คน การใช้ Internet
31 คน ขอติดตังซ่
; อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ
2 คน ขออนุญาตปลูกสร้ างอาคาร
1 คน การขอจดทะเบียนพาณิชย์
21 คน การชําระภาษี ต่าง ๆ
- คน อืน ๆ(โปรดระบุ).........-................
ตอนที3 3 ความพึงพอใจในการให้ บริการขององค์ การบริหารส่ วนตําบลดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

1.จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้ อย
2. จนท.ให้ บริ การด้ วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ดี
3. เจ้ าหน้ าทีให้ คําแนะนํา ตอบข้ อซักถามได้ อย่างชัดเจน ถูกต้ อง
น่าเชือถือ
4. จนท.สามารถแก้ ปัญหา อุปสรรค ทีเกิดขึ ;นได้ อย่างเหมาะสม
5. มีช่องทางการให้ บริ การทีหลากหลาย
6.ขันตอนให้
;
บริ การมีระบบ ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้ อน มีความชัดเจน
7.มีผงั ลําดับขันตอนและระยะเวลาการให้
;
บริ การอย่างชัดเจน
8. การจัดสิงอํานวยความสะดวกในสถานทีให้ บริ การ เช่นทีจอดรถ นํ ;าดืม
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ตอนที 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในการให้ บริ การ..........................................................................

