บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองหิน
ที่ ลย ๕๒๘๐๑/
วันที่
25 ธันวาคม 2562
เรื่อง รายงานการความพึงพอใจของประซาซนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองหิน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน
ดวยเทศบาลตําบลหนองหิน ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประขาซนที่มี
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองหิน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธทําแผน
ปรับปรุงการใหบริการและดําเนินการแกไข ขอบกพรองของการบริการดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความตองการของผูร ับบริการมากยิ่งขึ้นตอไป
ดั ง นั้ น สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลตํ า บลหนองหิ น จึ ง ขอรายงานผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ผูรับบริการของเทศบาลตําบลหนองหิน ประจําปงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามแบบสรุปความพึงพอใจ
ที่แนบมาพรอมบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตอไป

(นายอภิเชษฐ พรหมมหาราช)
นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัด
ความเห็นของนายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน
แจงใหงานบริการทุกงานปรับปรุงคุณภาพงานบริการใหไดมาตรฐาน และใหยึดถือคูมือการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

(นายทวีศักดิ์ หลาภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูรบั บริการ
ของเทศบาลตําบลหนองหิน
(เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

มีจํานวนผูกอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จํานวน 95 คน มีรายละเอียดดังนี้
********************************************************************
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปผูขอรับบริการ
เพศ
ชาย
จํานวน 50 คน
หญิง
จํานวน 45 คน
อายุ
1. 15-20 ป
จํานวน 8 คน
2. 21-30 ป
จํานวน 19 คน
3. 31-40 ป
จํานวน 17 คน
4. 41-50 ป
จํานวน 20 คน
5. 51-60 ป
จํานวน 13 คน
6. 60 ปขึ้นไป
จํานวน 18 คน
ระดับการศึกษา 1. ปวช.
จํานวน 33 คน
2. อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 21 คน
3. ปริญญาตรี
จํานวน 23 คน
4. ปริญญาโท
จํานวน 3 คน
5. ปริญญาเอก
จํานวน 0 คน
6. อื่นๆ
จํานวน 15 คน
สวนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
1. การขอรับเบี้ยยังชีพ
2. การชําระคาน้ําประปา
3. การขอใชน้ําประปา
4. การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. การจดทะเบียนพาณิชย
6. การขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
7. อื่นๆ
ยกเลิกการใชน้ําประปา
ขอโอนสิทธิ์ในการใชน้ําประปา

จํานวน 78 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 5 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน

สวนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ
1.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (เฉลี่ย)
1. เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกาย
สุภาพ การวางตัว เรียบรอย
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส
3. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามได
อยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ
4. เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (เฉลี่ย)
1. มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (เฉลี่ย)
1. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่
ใหบริการ เชน ที่จอดรถ น้ําดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบิการ
ขอมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไว
อยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม
คาเฉลี่ย

มากที่สุด
(คน)
47.75
57

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
ควร
(คน)
(คน)
(คน) ปรับปรุง
(คน)
40.50
6.25
0.50
0
33
4
1
0

52

38

5

0

0

44

45

5

1

0

38

46

11

0

0

32.50
39
37

45.75
36
51

15.50
18
6

1.25
2
1

0
0
0

33

48

14

0

0

21

48

24

2

0

37.67
53

41.67
34

14.67
6

0.67
2

0.34
0

31

47

16

0

1

29

44

22

0

0

39.46

42.73

11.91

0.82

0.09

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. กลุมผูมารับบริการของเทศบาลตําบลหนองหิน จะมีเพศชายมากกวาเพศหญิง ผูมารับบริการสวนใหญมี
อายุระหวาง 41-20 ป และสวนใหญมีการศึกษาในระดับปวช.
2. ผูมารับบริการจะขอรับบริการในเรื่อง การขอรับเบี้ยยังชีพ
3. ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองหินในภาพรวมอยูใน ระดับมาก
โดยมีผูตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยูในระดับมาก ระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง ระดับนอย และมี
ระดับควรปรับปรุงจํานวน 1 รายโดยรายการประเมินทั้ง 3 ดาน รวม 11 รายการ มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามใน
ในระดับมากเฉลี่ย 42.73 คน คิดเปนรอยละ 44.98 ระดับมากที่สุด เฉลี่ย 39.46 คน คิดเปนรอยละ 41.53
ระดับปานกลางเฉลี่ย 11.91 คน คิดเปนรอยละ 12.54 ระดับนอย เฉลี่ย 0.82 คน คิดเปนรอยละ 0.86 และ
ระดับควรปรับปรุงเฉลี่ย0.09 คนคิดเปนรอยละ 0.09 มีผูตอบแบบสอบถามในดานดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด จํานวนมากที่สุดเฉลี่ย 47.75 คน รองลงมาคือดานดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ มีผูตอบ
แบบสอบถามอยูในระดับมาก เฉลี่ย 45.75 คน และดานดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีผูตอบแบบสอบถามอยูใน
ระดับมาก เฉลี่ย 41.67 คน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ระดับความพึงพอใจ
หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
ควร
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ปรับปรุง
(รอยละ)
1.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกาย
60
34.74
4.21
1.05
0
สุภาพ การวางตัว เรียบรอย
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว
54.74
40
5.26
0
0
และเอาใจใส
3. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามได
46.32
47.37
5.26
1.05
0
อยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ
4. เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่
40
48.42
11.58
0
0
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (เฉลี่ย)
1. มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย
41.05
37.89
18.95
2.11
0
2. ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
38.95
53.68
6.32
1.05
0
ซับซอน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความ
34.74
50.53
14.74
0
0
สะดวก รวดเร็ว

หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ
4. เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (เฉลี่ย)
1. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่
ใหบริการ เชน ที่จอดรถ น้ําดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบิการ
ขอมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไว
อยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม
คาเฉลี่ย (รอยละ)

22.11

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
ควร
(คน)
(คน)
(คน) ปรับปรุง
(คน)
50.53 25.26 2.10
0

55.79

35.79

6.32

2.10

0

32.63

49.48

16.84

0

1.05

30.53

46.31

23.16

0

0

41.53

44.98

12.54

0.86

0.09

มากที่สุด
(คน)

แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น
เทศบาลตําบลหนองหินไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหนองหินหรือหนวยงานตางๆ ที่มาติดตอใชบริการงานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองหิน เพื่อนําขอมูลที่
ไดจากการสํารวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธทําแผนปรับปรุงการให บริการและดําเนินการแกไข ขอบกพรองของการ
บริการ ดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูรับบริการมากยิ่งขึ้นตอไป
วันที่.........../....................../...............
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปผูขอรับบริการ
เพศ
☐ ชาย
☐ หญิง
อายุ
☐ 15-20 ป ☐ 20-30 ป ☐ 31-40 ป ☐ 41-50 ป ☐ 51-60 ป
☐ 60 ปขึ้นไป
☐ ปวช. ☐ อนุปริญญา/ปวส. ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาเอก ☐ ปริญญาเอก
☐ อื่นๆ ............................................................................................................................
สวนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
☐ การขอรับเบี้ยยังชีพ
☐ การขอรับขอมูลขาวสารทางราชการ
☐ การขอขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
☐ การยื่นเรื่องรองทุกข/รองเรียน
☐ การขอขึ้นทะเบียนผูพิการ
☐ การชําระคาน้ําประปา
☐ การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
☐ การขอใชน้ําประปา
☐ การชําระภาษีปาย
☐ การขอสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
☐ การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
☐ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
☐ การจดทะเบียนพาณิชย
☐ การขอประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
☐ การขอใชบริการระบบอินเตอรเน็ต
☐ การขอจัดตั้งสถานจําหนายอาหารและสะสมอาหาร
☐ การขอรับสนับสนุนพนหมอกควัน
☐ การขออนุญาตจําหนายสินคาในหรือที่ทางสาธารณะ
☐ การขออนุญาตกอสรางอาคาร
☐ การรับสมัครนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
☐ การขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
☐ อื่นๆ ………………………………………………………………..
(ทําการ ณ ที่วาการอําเภอหนองหิน)
.................................................................................
ระดับการศึกษา

สวนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกาย
สุภาพ การวางตัว เรียบรอย

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

ควร
ปรับปรุง

หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ

มากที่สุด

2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส
3. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามได
อยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ
4. เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (เฉลี่ย)
1. มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

ควร
ปรับปรุง

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่
ใหบริการ เชน ที่จอดรถ น้ําดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบิการ
ขอมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไว
อยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม
ขอคิดเห็น พรอม.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทานที่สละเวลาในการใหขอ คิดเห็น
“การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชน
ในการนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีขนึ้ ”

