
 
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  
ที่   ศก  77601/-                                            วนัที่  29  กันยำยน  2563            
เร่ือง   สรุปรำยงำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

 ด้วยส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำร  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำม  พ.ร.ฏ. 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ใช้เครื่องมือในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มำติดต่อใช้บริกำรงำนด้ำน
ต่ำง ๆ เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้จำกำกรส ำรวจนี้มำปรับประมวลผลสรุปผลลัพธ์  ท ำแผนปรับปรุงกำรให้บริกำรและด ำเนินกำร
ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจนี้มำประมวลสรุปผลลัพธ์  ท ำแผนปรับปรุงกำรให้บริกำรและด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องของกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพและตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้มำกท่ีสุด  นั้น 

 บัดนี้  ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรในทุด้ำน  อยู่
ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.80  คิดเป็นร้อยละ  96.00  จึงขอส่งสรุปผลรำยงำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  มำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรแจ้ง
ให้แต่ละส ำนัก/กอง/ฝ่ำย  ทรำบเพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพ  และน ำรำยงำนผลฉบับนี้เผยแพร่  ณ  บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดต่อไป รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรที่แนบท้ำยบันทึกข้อควำมฉบับนี้ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 
                                                                (ลงชือ่)............ .......................................... 
          (นำงสำวคัคนำนต์   สมนึก) 
                                                                            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัด 
.............................................................................................  
............................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)......................... ............................. 
                         (นำยด ำรงศักดิ์   มุขขันธ์) 
                                       หัวหน้ำส ำนักปลัด 

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
.............................................................................................   …………………………………………………………………….. 
.............................................................. ...............................  ……………………………………………………………………..  

(ลงชื่อ)............................... ....................................  (ลงชื่อ)............................... ......................... 
               (นำงสำวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์)       (นำยอดิศักดิ์   จันทรัตน์) 
                                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 



  
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  
ที่   ศก  77601/-                                            วนัที่  29  กันยำยน  2563             
เร่ือง   สรุปรำยงำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

เรียน  ปลัด อบต./ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง/ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง/หัวหน้ำส ำนักปลัด/เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

 ตำมบันทึกข้อควำมของส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ที่  ศก  77601/-  ลงวันที่  
29  กันยำยน  2563  แจ้งผลกกำรรำยงำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2563  เรียบร้อยแล้ว  นั้น   

 เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรและด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องของกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้มี
ประสิทธิภำพและตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้มำกท่ีสุด  จึงของส่งสรุปรำยงำนดังกล่ำวมำเพ่ือให้แต่ละส ำนัก/
กอง  ทรำบเพ่ือจัดได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  และมอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนธุรกำรด ำเนินำกร
น ำผลกำรรำยงำนควำมพึงพอใจฯ  ติด  ณ  บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  และส่งไปยัง  
ก ำนันต ำบลอีปำด/ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่  เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน  รำยละเอียดปรำกฎตำม
เอกสำรที่แนบท้ำยบันทึกข้อควำมนี้ 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 
                                                                (ลงชือ่)...................................................... 
          (นำยอดิศักดิ์   จันทรัตน์) 
                                                                               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
  
-ทรำบ        - ทรำบ 
            (นำยด ำรงศักดิ์   มุขขันธ์)        (นำยจีระพงศ์  พันธ์ดี) 
                 หวัหน้ำส ำนักปลัด           ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 
-ทรำบ        - ทรำบ 
             (นำงสำวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์)          (นำงสำวล ำภ ู  ศรีสุธรรม) 
           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด        เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปผลรายงานความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลอีปาด 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปีาด 
อ าเภอกนัทรารมย์  จังหวัดศรสีะเกษ 

 
 
 

จัดท าโดย 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

โทรศัพท์/โทรสาร  : 045915866 
www.epad.go.th 

 
  

http://www.epad.go.th/


 

        
                  ค าน า 

  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำงำนบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดให้มีประสิทธิภำพ  เกิดควำมโปร่งใส  
และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน  หรือผู้มำขอรับบริกำรงำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนและเพ่ือเป็นกำรปฏิบัติ
ตำม  พ.ร.ฎว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรพัฒนำ
งำนบริกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดให้มีควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำน 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  จึงได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562  ขึ้น  เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำรงำนต่ำง ๆ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น  และเสนอแนะ  อันจะน ำมำซึ่งประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่งจะส่งผลต่อกำรให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดต่อไป 

 

 

       ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
        29  กันยำยน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

      หน้ำ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ      1 
ประมวลภำพกิจกรรม 
ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
............................................................................................................................................................................... 

 จำกกำรสอบภำมควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  เก็บข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำรจ ำนวนทั้งสิ้น  37  คน  ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน  37  คน  
คิดเป็นร้อยละ  100  สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน  ดังนี้ 
  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด    ระดบัคะแนน  เท่ำกับ  5 
  มีควำมพึงพอใจมำก    ระดับคะแนน  เท่ำกับ  4 
  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง    ระดับคะแนน  เท่ำกับ  3 
  มีควำมพึงพอใจน้อย    ระดับคะแนน  เท่ำกับ  2 
  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด    ระดับคะแนน  เท่ำกับ  1  
การหาค่าเฉลี่ย  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกับเกณฑ์กำรประเมินค่ำเฉลี่ย 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ  4.51 – 5.00  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ  3.51 – 4.50  มีควำมพึงพอใจมำก 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ  2.51 – 3.50  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ  1.51 – 2.50  มีควำมพึงพอใจน้อย 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ  1.00 – 1.50  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ส่วนที่  1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ ำนวนร้อยละ  ของเพศผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 10 27.02 
หญิง 27 72.97 

รวม 37 100 
      

จากตารางท่ี  1  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  72.97 
 
 
 
 
 
 

รายงานผล 



 
ตารางท่ี  2  แสดงจ ำนวนร้อยละ  ของอำชีพผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร 5 13.51 
ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว - - 
พนักงำนบริษัท/ห้ำง/ร้ำน 2 5.40 
อ่ืน ๆ 30 81.08 

รวม 37 100 
 จากตารางท่ี  2  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำชีพอ่ืน ๆ เช่นเกษตรกร  รับจ้ำงทั่วไปมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  
81.08  
 
ตารางท่ี  3  แสดงจ ำนวนร้อยละ  ของกำรขอรับบริกำรของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ขอรับบริการจาก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ส ำนักงำนปลัด 20 54.05 
กองคลัง 15 37.83 
กองช่ำง 3 8.10 
อ่ืน ๆ  - - 

รวม 37 100 
 จากตารางท่ี  3  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมขอรับบริกำรในส่วนของส ำนักงำนปลัดมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  
54.05   
 
ตารางท่ี  4  แสดงจ ำนวนร้อยละ  ของผู้ตอบแบบสอบถำมในช่องทำงกำรติดต่อขอรับบริกำร 

ช่องทางการติดต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มำติดต่อเอง 37 100 
ทำงจดหมำย - - 
ทำง e-mail - - 
ทำงโทรศัพท์ - - 
ทำงหนังสือรำชกำร - - 
อ่ืน ๆ  - - 

รวม 37 100 
  จากตารางท่ี  4  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมำติดต่อขอรับบริกำรด้วยตัวเองมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 100 
   
ตารางท่ี  5  แสดงจ ำนวนร้อยละ  ของควำมถี่ในกำรติดต่อกับ  อบต.อีปำดของผุ้ตอบแบบสอบถำม                                                         

ความถี่ในการติดต่อ จ านวน  (คนป ร้อยละ 
1  ครั้ง/เดือน - - 
2-3  ครั้ง/เดือน - - 
เกือบทุกเดือน - - 
อ่ืน ๆ  37 100 

รวม 37 100 
 จากตารางท่ี 5  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมถี่ในกำรติดต่อกับ  อบต.อีปำด  นำน ๆ ครั้งมำกท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ  100 
 
 



 
ตารางท่ี  6  แสดงจ ำนวนร้อยละ  ของแหล่งข้อมูลที่ได้รับของผุ้ตอบแบบสอบถำม  (ตอบได้มำกกว่ำ  1  ข้อ)                                                        

แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสาร จ านวน  (คนป ร้อยละ 
หนังสือรำชกำร - - 
Website - - 
เจ้ำหน้ำที่ของ  อบต.อีปำด 30 81.08 
กำรประชำสัมพันธ์ทำงหอกระจำย
ข่ำว 

28 75.67 

อ่ืน ๆ  - - 
รวม 58 100 

 จากตารางท่ี 6  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมได้รับข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่  ของ อบต.อีปำด  มำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
81.08 
 
ส่วนที่  2  ระดับควำมพึงพอใจในเรื่องที่ขอรับบริกำร 
 
ตารางท่ี  7  แสดงจ ำนวนร้อยละ  ของเรื่องที่ขอรับบริกำรของผู้ตอบแบบสอบถำม                                                         

เรื่องท่ีขอรับบริการ จ านวน  (คน) ร้อยละ   
กำรขอข้อมูลข่ำวสำร 1 2.70 
กำรยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - - 
กำรใช้อินเตอร์เน็ตต ำบล 3 - 
กำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร 3 8.10 
กำรขอแบบบ้ำนเพ่ือประชำชน - - 
กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ - - 
กำรช ำระภำษีโรงเรียนและที่ดิน 10 27.02 
กำรขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 12 32.43 
กำรขอรับเบี้ยยังชีพคนพิกำร - - 
กำรขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - 
กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ - - 
กำรฉีดพ่นสำรเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก - - 
กำรขอจดทะเบียนพำณิชย์ 4 10.81 
กำรขอประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 4 10.81 
กำรช ำระภำษีป้ำย - - 
กำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ - - 
กำรขอหนังสือรับรอง - - 
อ่ืน ๆ  - - 

รวม 37 100 
 จากตารางท่ี 7  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมติดต่อขอรับบริกำรเรื่องกำรขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุมำกท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ  32.43 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  3  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร 
ตารางท่ี  8  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของผู้ตอบแบบสอบถำม  (จ ำนวน  37  คน) 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพ อัธยำศัยดี 
แต่งกำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อย 

30 5 2 - - 4.75 มำกที่สุด 

2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ 
รวดเร็ว และเอำใจใส่ 

32 4 1 - - 4.83 มำกที่สุด 

3. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ  ตอบข้อ
ซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง
น่ำเชื่อถือ 

29 6 2 - - 4.72 มำกที่สุด 

4. เจ้ำหน้ำที่สำมำรแก้ไขปัญหำ 
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 

28 6 2 1 - 4.64 มำกที่สุด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่
หลำกหลำย 

32 5 1 - - 4.94 มำกที่สุด 

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่
ยุ่งยำก ซับซ้อน มีควำมชัดเจน 

33 4  - - 4.89 มำกที่สุด 

3. ขั้นตอนกำรให้บริกำรแต่ละขั้นตอน
มีควำมสะดวก รวดเร็ว 

30 4 2 1 - 4.70 มำกที่สุด 

4. มีผังล ำดับขั้นตอนและระยเวลำกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 

27 7 3 - - 4.64 มำกที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
สถำนที่ให้บริกำร  เช่น  ที่จอดรถ  น้ ำ
ด่ืม 

37 - - - - 5.00 มำกที่สุด 

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในกำร
บริกำรข้อมูลำรสนเทศ 

36 1 - - - 4.97 มำกที่สุด 

3. มีกำรจัดผังกำรให้บริกำรและกำรใช้
อำคำรไว้อย่ำงชัดเจน  สะดวก  
เหมำะสม 

28 7 2 - - 4.70 มำกที่สุด 

4. อำคำรสถำนที่มีควำมสะอำด  
ปลอดภัย 

35 1 1 - - 4.91 มำกที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 มากที่สุด 
ร้อยละ 96.00 

 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่  4  ข้อคิดเห็น 
ตารางท่ี  9  แสดงจ ำนวนร้อยละของข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมที่เห็นว่ำควรปรับปรุง  (ตอบได้มำกกว่ำ  1 ข้อ) 

ข้อคิดเห็นควรปรับปรุง จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 5 13.51 
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่ให้บริกำรแประชำชน 10 27.02 
ด้ำนสถำนที่ในกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 25 67.56 
ด้ำนวิธีกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ 

5 13.51 

ด้ำนบริกำรกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร - - 
ด้ำนระเบียบกฎหมำย 3 8.10 
อ่ืน ๆ  - - 

รวม 37 100 
 จากตารางท่ี  9  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นควรปรับปรุงกำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่ให้บริกำร 
 
ส่วนที่  5  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  
ที่   ศก  77601/-                                            วนัที่  29  กันยำยน  2563            
เร่ือง   ขออนุมัติประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

 ด้วยส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอีปำด  เรื่อง  รำยงำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561  เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำม  พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  และ
ท ำให้งำนบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  จึงขอส่งประกำศดังกล่ำวมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ  
หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในประกำศท่ีแนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 
 
                                                                (ลงชือ่)............... ....................................... 
          (นำงสำวคัคนำนต์   สมนึก) 
                                                                            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัด 
.............................................................................................  
............................................................................................. 
 

(ลงชื่อ).......................... ............................ 
                         (นำยด ำรงศักดิ์   มุขขันธ์) 
                                       หัวหน้ำส ำนักปลัด 

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
.............................................................................................   …………………………………………………………………….. 
.................................................................. ...........................  ……………………………………………………………………..  

(ลงชื่อ).......................... .........................................  (ลงชื่อ)................ ........................................ 
               (นำงสำวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์)       (นำยอดิศักดิ์   จันทรัตน์) 
                                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
เรื่อง  รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

............................................................................................ 
  เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำม  พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดจึงได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
อีปำด  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  ขึ้น  เพ่ือเป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจมำประมวลสรุปผลลัพธ์  ท ำแผนปรับปรุงกำรให้บริกำร
และด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องของกำรบริกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพและตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น 

  บัดนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้ด ำเนินกำรสรุปรำยงำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกำศรำยงำนผล ฯ 
ดังกล่ำวให้ทรำบโดยทั่วกัน  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

  ประกำศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563 

 

 

       (ลงชื่อ)  
            (นำยอดิศักดิ์   จันทรัตน์) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 


