
 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

ค าน า 
 

รายงานสรุปผลการด าเนิน โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการโดยการ
ลดขั้นตอนการท างาน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ฉบับนี้เป็นผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบล
บ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งจัดท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการท างานในการบริการประชาชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน  สะดวก รวดเร็ว 
กระชับ เสมอภาค และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นการ                    
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ท าให้
ประชาชนมีความพึงพอใจและประทับใจในการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายงานสรุปผลการด าเนินการ โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการโดย
การลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลการด าเนินงานโดยมี
การสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรอื่น หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงาน 

และในโอกาสนี้  เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี                       
ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการคร้ังนี้ทุกท่าน ที่ได้ใหค้วามรว่มมือเปน็อยา่งดี 
 

คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
 
บทน า 
รายงานผลการด าเนินงาน         1 - 2 
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจตามโครงการ      3 
ภาคผนวก           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง            
ที่ด ีโดยอย่างน้อย ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแนวทาง
การบริหารราชการตอ้งเปน็ไปด้วยความซื่อสัตย์ สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน                        
มีการวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้เหมาะสมให้เกิดความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการ 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทีจ่ะได้รับการบริการท่ีดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ้านดอน จึงได้จัดท าโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการ
ให้บริการแก่ประชาชน  เพื่อป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561  ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ จึงจ าเป็นต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อน าไปสู่การจัดโครงการรวมทั้งการวางแผนโครงการคร้ังต่อไป 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและตรวจสอบได้ 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หนังสือสัง่การ มติ

คณะรัฐมนตรี 
3. เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน  เป็นมาตรฐาน  ยึดหลักความถูกต้อง 
4. เพื่อปรับปรุงการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
5. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน 
6. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ 
7. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8. เพื่อเป็นการแสดงขั้นตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบ 
9. เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการประชาชน  โดยมีการจัดล าดับก่อน  - หลัง 
10. เพื่อให้มีการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
11. เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการท่ียุติธรรม  ตรงไปตรงมา 

เป้าหมาย 
1. เพื่อปรับกระบวนการท างานที่เทศบาลปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ให้สอดคล้องกับการ

ท างานในปัจจุบัน  พร้อมกับปรุงระยะเวลาการท างานให้ตรงตามความเป็นจริง 
2. เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยาก และมีการกระจายอ านาจตามภารกิจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพิจารณา                

สั่งการได้ 
3. ประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านดอน   

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  มีขั้นตอนระยะเวลาการท างานที่ชัดเจน  เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและตรวจสอบได้ 
2.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หนังสือ          

สั่งการ  และตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 
 

บทน า 
 



 
 
3.  เจ้าหน้าทีม่ีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน  เป็นมาตรฐาน  โดยยึดหลักความถูกต้อง 
4.  มีการปรับปรุงการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับ

การท างานปัจจุบัน 
5.  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน 
6.  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและตอบสนองความต้องการ 
7.  เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8.  มีการแสดงขั้นตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบ 
9.  เจ้าหน้าทีล่ดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการประชาชน  โดยมีการจัดล าดับก่อน  - หลัง                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

1. โครงการ “ อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ” 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบา้นดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. ระยะเวลาการด าเนินการ  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 

4. รายงานการปฏิบัติงาน 

4.1 สภาพทั่วไป 

เทศบาลต าบลบ้านดอน  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนในท้องถิ่น  แบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๒ เขต  จ านวน 9 หมู่บ้าน  มีระยะทางห่างจากอ าเภออู่ทองประมาณ  13  กิโลเมตร  และ
อ ยู่ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก ข อ ง จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี   ป ร ะ ม า ณ   45 กิ โ ล เ ม ต ร  ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่
ประมาณ  36.620   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 22,887.50 ไร่  มีประชากรทั้งหมด  7,683  คน 
แยกเป็นชาย  3,714 คน  หญิง  3,969  คน  มีจ านวนหลังคาเรือน  2,008  ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม  2561) 

4.2 การด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลบ้านดอน  ได้เ ร่ิมด าเนินโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน

กระบวนการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีขั้นตอนและ            
ผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน 



 
 

 
ขั้นตอนระยะเวลาและผลการด าเนินงาน 

 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ออกค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะท า ง านตา ม
โครงการ 

เดือน ธันวาคม  2560 ไ ด้ ออกค า สั่ ง เทศบาลต าบล               
บ้านดอนที่ 312/2560 ลงวันที่  
19  ธันวาคม  2560 

2. ประชุมคณะท างาน 
- ทบทวนภารกิจ ปรับลดภารกิจในการ

ให้บริการของประชาชน จากสรุป
รายงานการประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ ของปีงบประมาณ 
2560 มาพิจารณาในการปรับปรุง
กระบวนการท างานในปี 2561 

- พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 

เดือน ธันวาคม  2560 มีการประชุมคณะท างาน คร้ังที่ 
1  เมื่อวันท่ี  22  ธ.ค.  60 

3. จัดท าโครงการอ านวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 
เพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2561 

เดือน ธันวาคม 2560  

4. ประกาศกระบวนการท างานให้ประชาชน
ทราบ   

เดือน ธันวาคม 2560 ประกาศวันที่ 26  ธ.ค.  60 

5. ส่งประชาสัมพันธ์ก าหนดระยะเวลาและ
ก ระบว น ง า น บ ริ ก า ร ป ระช า ชน ใ ห้
ประชาชนทราบ 

เดือน มกราคม 2561 ส่งประชาสัมพันธ์  3 ม.ค. 61 

6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 

เดือน มกราคม – กันยายน  
2561 

ประเมินผลโดยสุ่ม จากประชาชน
ที่มารับบริการ  ทุกกระบวนการ
ท างาน (จากผู้มาใช้บริการ) 

7. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/
ประชุมคณะท างาน 

เดือน ตุลาคม 2561  

8. ประชุมคณะท างาน 
- รายงานการประเมินความพึงพอใจใน

การรับบริการ ของปีงบประมาณ 
2561 

เดือน ตุลาคม 2561 มีการประชุมคณะท างาน คร้ังที่ 
2 เมื่อวันที่  27  พ.ย.  2561 

9. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ และเผยแพร่แผนผัง
ขั้นตอนกระบวนการท างานทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล 

 
 

2 
  
 
 



4.40 

4.29 

4.22 

4.24 
4.28 

4.20 

4.14 

4.12 

4.24 

สรุปความพึงพอใจ  ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดข้ันตอนการให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต                      
เทศบาลต าบลบ้านดอน  ปีงบประมาณ 2561 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 

2. การให้บริการรวดเร็ว  

3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 

4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจ้าหน้าท่ี 

6. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ 

7. เจ้าหน้าท่ีให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ 

8. ความสะอาดของสถานที่ และความเพียงพอของอุปกรณ์ในการ
ให้บริการ 
เฉลี่ย 



          เกณฑ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู

          การวิเคราะหข์้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3

มีความพึงพอใจนอ้ย ระดับคะแนน เท่ากับ 2

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1

          การหาค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่กับเกณฑ์การประเมนิค่าเฉลีย่

ค่าเฉล่ียระดับ 4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉล่ียระดับ 3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉล่ียระดับ 2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉล่ียระดับ 1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย

ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด

         ตอนที่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ คน ร้อยละ

ชาย 170 44.97

หญิง 208 55.03

รวม 378 100.00

          ระดบัการศึกษา

รายการ คน ร้อยละ

ประถมศึกษา 145 38.36

มัธยมศึกษา 161 42.59

ปริญญาตรี 47 12.43

ปริญญาโท 13 3.44

ระดับอื่น ๆ 12 3.17

รวม 378 100.00

เพ่ือปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ 2561

สรปุรายงานการประเมินความพึงพอใจในการรบับรกิาร ตอ่การด าเนินงาน

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บรกิารแก่ประชาชน 

เทศบาลต าบลบา้นดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบรุี



ตอนที่ 2  สรุปผลความพึงพอใจตด่การให้บริการ

ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  มผู้ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  378  คน 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบ่งออกไดด้งัน้ี

ระดบั

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความพึงพอใจ

1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 184 164 29 1 0 4.40 มาก

2 การให้บริการรวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 141 204 33 0 0 4.29 มาก

3 มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการและก าหนด 125 211 41 1 0 4.22 มาก

ผู้รับผิดชอบชัดเจน

4 ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 136 194 48 1 0 4.24 มาก

5 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 157 172 48 1 0 4.28 มาก

6 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 142 171 65 0 0 4.20 มาก

เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ฯลฯ

7 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 128 175 74 1 0 4.14 มาก

ไม่เลือกปฏิบัติ

8 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม และ 129 167 81 1 0 4.12 มาก

ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ

4.24 มาก

         จากตอนที่ 2  สรุปได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจกับขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว เฉล่ีย 4.40 คะแนน

มากที่สุด ระดับรองลงมา คือ การใหบ้ริการรวดเร็ว เปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉล่ีย 4.29 คะแนน และระดับต่ าสุด 

คือ ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการโดยรวม และความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือในการใหบ้ริการ เฉล่ีย 4.12 คะแนน

ล าดบั รายการ
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลีย่

เฉลีย่ทั้งดา้น



หวัขอ้การประเมนิ1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก2. การให้บริการรวดเร็ว 3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจา้หน้าที่6. เจา้หน้าที่มีความรู้ความสามารถ7. เจา้หน้าที่ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ8. ความสะอาดของสถานที่ และความเพยีงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการเฉล่ีย
ส านักปลัด 4.49 4.38 4.26 4.32 4.34 4.26 4.18 4.16 4.30
กองคลัง 4.05 4.00 3.98 4.05 4.16 4.02 3.93 3.95 4.05
กองสาธารณสุข 3.19 3.00 3.21 2.95 3.07 3.07 3.05 3.05 3.07
กองสวัสดกิาร 4.33 4.22 4.11 4.17 4.22 4.06 4.28 4.22 4.20

สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือปอ้งกันการทุจริต 

เทศบาลต าบลบา้นดอน ปงีบประมาณ 2561
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4.11 4.17 4.22 
4.06 
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ส ำนักปลัด 

กองคลัง 

กองสำธำรณสุข 

กองสวัสดิกำร 



หวัขอ้การประเมนิ1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก2. การให้บริการรวดเร็ว 3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจา้หน้าที่6. เจา้หน้าที่มีความรู้ความสามารถ7. เจา้หน้าที่ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ8. ความสะอาดของสถานที่ และความเพยีงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการเฉล่ีย
ป ี2561 4.49 4.38 4.26 4.32 4.34 4.26 4.18 4.16 4.30

4.49 

4.38 

4.26 

4.32 

4.34 

4.26 

4.18 

4.16 

4.30 

สรุปความพึงพอใจ  ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต ส านักปลัด 
ปีงบประมาณ 2561 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 

2. การให้บริการรวดเร็ว  

3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 

4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจ้าหน้าท่ี 

6. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ 

7. เจ้าหน้าท่ีให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ 

8. ความสะอาดของสถานท่ี และความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการ 

เฉลี่ย 



          เกณฑ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู

          การวิเคราะหข์้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3

มีความพึงพอใจนอ้ย ระดับคะแนน เท่ากับ 2

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1

          การหาค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่กับเกณฑ์การประเมนิค่าเฉลีย่

ค่าเฉล่ียระดับ 4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉล่ียระดับ 3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉล่ียระดับ 2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉล่ียระดับ 1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย

ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด

         ตอนที่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ คน ร้อยละ

ชาย 124 43.66

หญิง 160 56.34

รวม 284 100.00

          ระดบัการศึกษา

รายการ คน ร้อยละ

ประถมศึกษา 112 39.44

มัธยมศึกษา 112 39.44

ปริญญาตรี 40 14.08

ปริญญาโท 11 3.87

ระดับอื่น ๆ 9 3.17

รวม 284 100.00

สรปุรายงานการประเมินความพึงพอใจในการรบับรกิาร ตอ่การด าเนินงาน

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บรกิารแก่ประชาชน 

เพ่ือปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ 2561

ส านักปลัด

เทศบาลต าบลบา้นดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบรุี



ตอนที่ 2  สรุปผลความพึงพอใจตด่การให้บริการ

ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  มผู้ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  284  คน 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบ่งออกไดด้งัน้ี

ระดบั

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความพึงพอใจ

1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 152 121 10 1 0 4.49 มาก

2 การให้บริการรวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 121 149 14 0 0 4.38 มาก

3 มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการและก าหนด 94 171 19 0 0 4.26 มาก

ผู้รับผิดชอบชัดเจน

4 ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 117 137 31 0 0 4.32 มาก

5 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 129 122 33 0 0 4.34 มาก

6 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 121 117 46 0 0 4.26 มาก

เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ฯลฯ

7 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 105 125 54 0 0 4.18 มาก

ไม่เลือกปฏิบัติ

8 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม และ 102 125 57 0 0 4.16 มาก

ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ

4.30 มาก

         จากตอนที่ 2  สรุปได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจกับขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว เฉล่ีย 4.49 คะแนน

มากที่สุด ระดับรองลงมา คือ การใหบ้ริการรวดเร็ว เปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉล่ีย4.38 คะแนน ระดับต่ าสุด คือ 

ความสะอาดของสถานที่ใหบ้ริการโดยรวม และความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการใหบ้ริการ เฉล่ีย 4.16 คะแนน 

เฉลีย่ทั้งดา้น

ล าดบั รายการ
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลีย่



หวัขอ้การประเมนิ1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก2. การให้บริการรวดเร็ว 3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจา้หน้าที่6. เจา้หน้าที่มีความรู้ความสามารถ7. เจา้หน้าที่ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ8. ความสะอาดของสถานที่ และความเพยีงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการเฉล่ีย
ป ี2561 4.05 4.00 3.98 4.05 4.16 4.02 3.93 3.95 4.05

4.05 

4.00 

3.98 

4.05 

4.16 

4.02 

3.93 

3.95 

4.05 

สรุปความพึงพอใจ ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต                         
กองคลัง ปีงบประมาณ 2561 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 

2. การให้บริการรวดเร็ว  

3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 

4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจ้าหน้าที่ 

6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ 

7. เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ 

8. ความสะอาดของสถานที่ และความเพียงพอของ
อุปกรณ์ในการให้บริการ 
เฉลี่ย 



          เกณฑ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู

          การวิเคราะหข์้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3

มีความพึงพอใจนอ้ย ระดับคะแนน เท่ากับ 2

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1

          การหาค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่กับเกณฑ์การประเมนิค่าเฉลีย่

ค่าเฉล่ียระดับ 4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉล่ียระดับ 3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉล่ียระดับ 2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉล่ียระดับ 1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย

ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด

         ตอนที่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ คน ร้อยละ

ชาย 22 36.67

หญิง 21 35.00

รวม 43 100.00

          ระดบัการศึกษา

รายการ คน ร้อยละ

ประถมศึกษา 18 41.86

มัธยมศึกษา 17 39.53

ปริญญาตรี 4 9.30

ปริญญาโท 1 2.33

ระดับอื่น ๆ 3 6.98

รวม 43 100.00

สรปุรายงานการประเมินความพึงพอใจในการรบับรกิาร ตอ่การด าเนินงาน

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บรกิารแก่ประชาชน 

เพ่ือปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ 2561

เทศบาลต าบลบา้นดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบรุี

กองคลัง



ตอนที่ 2  สรุปผลความพึงพอใจตด่การให้บริการ

ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  มผู้ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  43  คน 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบ่งออกไดด้งัน้ี

ระดบั

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความพึงพอใจ

1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 8 29 6 0 0 4.05 มาก

2 การให้บริการรวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 8 27 8 0 0 4.00 มาก

3 มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการและก าหนด 12 19 11 1 0 3.98 มาก

ผู้รับผิดชอบชัดเจน

4 ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 10 26 6 1 0 4.05 มาก

5 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 14 23 5 1 0 4.16 มาก

6 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 10 24 9 0 0 4.02 มาก

เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ฯลฯ

7 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 10 21 11 1 0 3.93 มาก

ไม่เลือกปฏิบัติ

8 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม และ 11 20 11 1 0 3.95 มาก

ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ

4.02 มาก

         จากตอนที่ 2  สรุปได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจกับความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการใหบ้ริการ 

ปา้ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใหบ้ริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เฉล่ีย 4.42 คะแนน มากที่สุด ระดับรองลงมา คือ มีการติดแผนผัง

การใหบ้ริการและก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ความสะดวกในการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอน เจ้าหนา้ที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน

ทุกรายไม่เลือกปฏบิติั เฉล่ีย 4.30 คะแนน ระดับต่ าสุด คือ มีช่องทางรับฟังความคิดเหน็ต่อการใหบ้ริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเหน็ 

เว็บไซต์ เฉล่ีย  3.88  คะแนน

เฉลีย่ทั้งดา้น

ล าดบั รายการ
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลีย่



หวัขอ้การประเมนิ1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก2. การให้บริการรวดเร็ว 3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจา้หน้าที่6. เจา้หน้าที่มีความรู้ความสามารถ7. เจา้หน้าที่ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ8. ความสะอาดของสถานที่ และความเพยีงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการเฉล่ีย
ป ี2561 3.19 3.00 3.21 2.95 3.07 3.07 3.05 3.05 3.07

3.19 

3.00 

3.21 

2.95 

3.07 

3.07 

3.05 

3.05 

3.07 

สรุปความพึงพอใจ ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ 2561  

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 

2. การให้บริการรวดเร็ว  

3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 

4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจ้าหน้าท่ี 

6. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ 

7. เจ้าหน้าท่ีให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ 

8. ความสะอาดของสถานท่ี และความเพียงพอของอุปกรณ์ในการ
ให้บริการ 
เฉลี่ย 



          เกณฑ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู

          การวิเคราะหข์้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3

มีความพึงพอใจนอ้ย ระดับคะแนน เท่ากับ 2

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1

          การหาค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่กับเกณฑ์การประเมนิค่าเฉลีย่

ค่าเฉล่ียระดับ 4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉล่ียระดับ 3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉล่ียระดับ 2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉล่ียระดับ 1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย

ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด

         ตอนที่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ คน ร้อยละ

ชาย 16 48.48

หญิง 17 51.52

รวม 33 100.00

          ระดบัการศึกษา

รายการ คน ร้อยละ

ประถมศึกษา 12 36.36

มัธยมศึกษา 19 57.58

ปริญญาตรี 2 6.06

ปริญญาโท 0 0.00

ระดับอื่น ๆ 0 0.00

รวม 33 100.00

สรปุรายงานการประเมินความพึงพอใจในการรบับรกิาร ตอ่การด าเนินงาน

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บรกิารแก่ประชาชน 

เพ่ือปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ 2561

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เทศบาลต าบลบา้นดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบรุี



ตอนที่ 2  สรุปผลความพึงพอใจตด่การให้บริการ

ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  มผู้ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  33  คน 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบ่งออกไดด้งัน้ี

ระดบั

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความพึงพอใจ

1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 16 6 11 0 0 3.19 ปานกลาง

2 การให้บริการรวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7 16 10 0 0 3.00 ปานกลาง

3 มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการและก าหนด 12 15 6 0 0 3.21 ปานกลาง

ผู้รับผิดชอบชัดเจน

4 ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 4 20 9 0 0 2.95 ปานกลาง

5 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 7 19 7 0 0 3.07 ปานกลาง

6 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 7 19 7 0 0 3.07 ปานกลาง

เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ฯลฯ

7 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 6 20 7 0 0 3.05 ปานกลาง

ไม่เลือกปฏิบัติ

8 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม และ 9 14 10 0 0 3.05 ปานกลาง

ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ

3.07 ปานกลาง

         จากตอนที่ 2  สรุปได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจกับมีการติดแผนผังขั้นตอนการใหบ้ริการและก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

เฉล่ีย 3.21 คะแนน มากที่สุด ระดับรองลงมา คือ ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว เฉล่ีย 3.19 คะแนน ระดับต่ าสุด คือ 

ความสะดวกในการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอน เฉล่ีย 2.95 คะแนน 

เฉลีย่ทั้งดา้น

ล าดบั รายการ
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลีย่



4.33 

4.22 

4.11 

4.17 

4.22 

4.06 

4.28 

4.22 

4.20 

สรุปความพึงพอใจ  ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต                           
กองสวัสดิการสังคม  ปีงบประมาณ 2561 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 

2. การให้บริการรวดเร็ว  

3. มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 

4. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

5. ความสุภาพ กิริยามาทของเจ้าหน้าท่ี 

6. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ 

7. เจ้าหน้าท่ีให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ 

8. ความสะอาดของสถานท่ี และความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการ 

เฉลี่ย 



          เกณฑ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู

          การวิเคราะหข์้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3

มีความพึงพอใจนอ้ย ระดับคะแนน เท่ากับ 2

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1

          การหาค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่กับเกณฑ์การประเมนิค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ระดบั 4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลีย่ระดบั 3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลีย่ระดบั 2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลีย่ระดบั 1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย

ค่าเฉลีย่ระดบั 1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด

          ตอนที่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ คน ร้อยละ

ชาย 8 44.44

หญิง 10 55.56

รวม 18 100.00

         ระดบัการศึกษา

รายการ คน ร้อยละ

ประถมศึกษา 3 16.67

มัธยมศึกษา 13 72.22

ปริญญาตรี 1 5.56

ปริญญาโท 1 5.56

ระดับอื่น ๆ 0 0.00

รวม 18 100.00

สรปุรายงานการประเมินความพึงพอใจในการรบับรกิาร ตอ่การด าเนินงาน

ตามโครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บรกิารแก่ประชาชน 

เพ่ือปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ 2561

กองสวัสดกิารสังคม

เทศบาลต าบลบา้นดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบรุี



ตอนที่ 2  สรุปผลความพึงพอใจตด่การให้บริการ

ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  มผู้ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  18  คน 

 ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบ่งออกไดด้งัน้ี

ระดบั

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความพึงพอใจ

1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 8 8 2 0 0 4.33 มาก

2 การให้บริการรวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 5 12 1 0 0 4.22 มาก

3 มีการติดแผนผังขั้นตอนการให้บริการและก าหนด 7 6 5 0 0 4.11 มาก

ผู้รับผิดชอบชัดเจน

4 ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 5 11 2 0 0 4.17 มาก

5 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 7 8 3 0 0 4.22 มาก

6 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 4 11 3 0 0 4.06 มาก

เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ฯลฯ

7 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 7 9 2 0 0 4.28 มาก

ไม่เลือกปฏิบัติ

8 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม และความ 7 8 3 0 0 4.22 มาก

เพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือในการให้บริการ

4.20 มาก

         จากตอนที่ 2  สรุปได้ว่า  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว เฉล่ีย 4.33 คะแนน 

มากที่สุด ระดับรองลงมาคือ เจ้าหนา้ที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏบิติั เฉล่ีย 4.28 คะแนน และล าดับต่ าสุด 

คือ  เจ้าหนา้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยใหค้ าแนะน า  เฉล่ีย  4.06 คะแนน

เฉลีย่ทั้งดา้น

ล าดบั รายการ
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลีย่


