
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เทศบาลตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๕ (๑๓ คน) เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕ (๒๗ คน) 

 ส่วนที่ ๒ เรื่องที่ขอรับบริการ 
 

๑. เร่ืองสวัสดิการผู้สูงอายุ ผ ู้พ ิการ ผู้ป่วยเอดส์ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ 
๒. เรื่องการชําระภาษีต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
๓. เรื่องขอรับบริการด้านช่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

 ๔. 
(ขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอน) 

   อ่ืนๆ                                                     
 

คิดเป็นร้อยละ   
 

  ๒.๕ 

 ส่วนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปาน 
กลาง น้อย ควร 

ปรับปรุง 
ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 
๑. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนการให้บริการ 

 
๗7.5 

 
22.5 

 
- 

 
- 

๒. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 65 35 - - 
๓. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา 85 12.5 2.5 - 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ     
๔. ให้บริการด้วยความสุภาพ  85 15 - - 
๕. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลกิและลักษณะท่าทางที่สุภาพ 82.5 17.5 - - 
๖. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ 80 20 - - 
๗. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยไดต้รง 
ประเด็น ให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

85 15 - - 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
๘. ป้ายบอกจุดให้บริการ เช่น จุดชําระภาษี/ชําระค่านํ้า/ขออนุญาต
ก่อสร้าง เป็นต้น 

75 25 - - 

๙. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สถานทีจ่อดรถ 
ห้องนํ้า ที่น่ังรอรับบริการ นํ้าด่ืม เป็นต้น 

80 20 - - 

๑๐. คุณภาพและความทันสมยัของอุปกรณ์/เครื่องมือ 77.5 22.5 - - 
๑๑. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 87.5 12.5 - - 

สรุปผลความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

80.0 19.77 0.23 - 

 



40 responses

Accepting responses

สว่นที� ๑ ขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

40 responses

Summary Question Individual

0 10 20 30

เพศชาย

เพศหญงิ

13 (32.5%)13 (32.5%)13 (32.5%)

27 (67.5%)27 (67.5%)27 (67.5%)

รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

Questions Responses 40

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/1qZKDgKTla7-pKfMv0acMshnUKQmy7wweddfO8-YEyBk/edit%3Fusp%3Ddrive_web


สว่นที� ๒ เรื�องที�ขอรับบรกิาร

40 responses

สว่นที� ๓ ระดับความพงึพอใจที�มตีอ่การใหบ้รกิาร

2 responses

มาก

พอใจมาก

ดา้นกระบวนการ/ขั �นตอนการใหบ้รกิาร

0 10 20 30

เรื�องสวสัดกิารผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป้…

เรื�องการชาํระภาษีตา่ง ๆ

เรื�องขอรับบรกิารดา้นชา่ง (ขอ
อนุญาตกอ่ส…

อื�นๆ

9 (22.5%)9 (22.5%)9 (22.5%)

26 (65%)26 (65%)26 (65%)

4 (10%)4 (10%)4 (10%)

1 (2.5%)1 (2.5%)1 (2.5%)

๑.มคีวามชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และ
แนะนําขั �นตอนการใหบ้รกิาร

๒.ขั �นตอนการใหบ้รกิารมคีวามคลอ่งตวัและ
ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น

๓.มคีวามสะดวกรวดเร็ว ทนัตามกําหนดเวล
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มากมากมาก ปานกลางปานกลางปานกลาง นอ้ยนอ้ยนอ้ย ควรปรับปรงุควรปรับปรงุควรปรับปรงุ



ดา้นเจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นเจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้รกิาร

Untitled Title

๔. ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ
๕. แตง่กายเหมาะสม มบีคุลกิและลกัษณะทา่ทางที�สภุาพ

๖. มคีวามเอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ และพรอ้มที�จะใหบ้รกิาร
๗. มคีวามรู ้ความสามารถในการ
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มากมากมาก ปานกลางปานกลางปานกลาง นอ้ยนอ้ยนอ้ย ควรปรับปรงุควรปรับปรงุควรปรับปรงุ

๘.ป้ายบอกจดุใหบ้รกิาร เชน่ จดุ
ชาํระภาษี/ชาํระคา่นํ�า/ขออนุญาต

กอ่สรา้ง เป็นตน้

๙. ความเพยีงพอของสิ�งอํานวย
ความสะดวก เชน่ สถานที�จอดรถ

๑๐. คณุภาพและความทนัสมยั
ของอปุกรณ/์เครื�องมอื

๑๑. ความสะอาดของสถานที�โด
รวม
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มากมากมาก ปานกลางปานกลางปานกลาง นอ้ยนอ้ยนอ้ย ควรปรับปรงุควรปรับปรงุควรปรับปรงุ
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