
บ นัทึกข้อความ 

ส่ว่น่ราชการ ~~านักปลัดเทศบาลตำบลดงแดง 

ที  ่ รอ ๕๕๖๐๑/ ว นัที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใ้บริการของเทศบาลตำบลดงแดง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 

ด ว้ยเทศบาลตำบลดงแดง ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประขาชนที่มีต่อการ 

ให้บริการของเทศบาลตำบลดงแตง ที ม่ีการจัด่การบริการประซาซนที่เข้าม',รํบ่บริการในหน่วยงานอย่างมีม'าตรฐาน 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดืในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีประชาชนมา 

ใช้บริการงานต่าง ๆ ณ เทศบาลตำบลดงแดง และ' ร ว่มตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ราย ด งัรายละเอียดแนบ~าย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

(ลงชื่อ)  
~ ~~เ ~ ' /~,'\.-

( นางสาวศ่ณณิก'า วงศ์อามาตย์ ) 

น กัปร~~าสัมพันธ์ 

(ลงชื่อ) 

~ 

( นางสาวลัดดา ลาวรรณ) 

ห วัหน้าฝ่ายอำ~วยการ 

~~~ 

(ลงชื่อ)  1 ~' 

( นางเนา.\,รัตน์ เหลืองเจริญ) 

ห วัหน้าสำนักปลัด 

(ลงชื่อ) 

(ลงซื่อ) 

/, 
( นางสาวบุปผา คณะนาม) 

รองปลัดเทศบาล 

(นายรัชพล ไกยสินธ์ุ) 

ปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ) 

( นายวรรณซัย มาตย์ิเศษ) 

นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 



แบบรายงาน 

ความพึงพอใจของประชาชน~ต่อการให้บริการ 

ของเทศบาลตำบลดงแดงอำเภอจตุรักตรพิมานจังห~'ดร้อยเอ็่ด 

ประจำีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

ของเทศบาลตำบลดงแตง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ งัหวัดริ้อยเอ็ด ประจำป็งบประมาณ พ.ศ. ๒ั๔ 

คำชีแ้จง โปรดทำเครื่องหมาย ,( ลงในช่องที่ตรงกับ่ความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการ 

ให้บริการและแกไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูล~ว่ไป 

๑. เพฅ 

๒. 
อายุ  

๑. ซาย O ๒. หเจง [] 

ปี

9U 

๓. 
จบการศึกษาชันสูงสุด 

๔.อาชีพ 

O ๑. ไมได้เรียนหนังสือ 

[] ๓. ม ธัยมศึกษาตอนต้น 

~ ๕. อนุปริณูญา / ปวส. 

O ๗. สูงกว่าปริญญาตรี 

°เกษตรกร 

[]ลกจ้าฺง 

ตอนที่ ๒ เรื่องที่ขอรับบริการ 

[] การข้อมลข่าวสารทางราซการ 

~.;I 

° การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

~ การใช้ Intemet ตำบล 

O ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

C1 การชำระภาษี ต่างๆ 

[] ๒. ประถมศึกษา 

[] ๔. ม ธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

O ๖ ปริญญาตรี 

° ๘.~นๆ (โป (โปรดระบุ) 

°ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

๐นักเรียน/นัก~กษา 

[]รับราชการ 

0อื่น ๆ 

[] fาารขอรับเบี้ยยังีพต่างๆ 

° การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

E] การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ่ขภาพ 

[3 การขอจดทะเบี~Jนพาณิชย์ 

O อืน่ ๆ 



ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุร~กตรพิมาน จ งัหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 

,:~ 

ทสุด 

มาก 

ปาน 

กลาง 

น อ้ย 

น้อย 

,=, 

ทสุด 

๑. เจ้าหน้าทีพูดจาสุภาพ ·~ธ่ยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวาง~วิ่เรียบร้อย 

๒. เจ้าหน้าท่~ห้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส่ 

๓. เจ้าหน้ๅท่~ๅแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถ กูต้อง 

๔. เจ้าหน้า~สามารถแก้ป้ณูหา อุอปุสรรค ทีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

๕.มี่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

๖. ชัน้ตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซ บัซ้อน มีความซัดเจน 

๓,. มีผ งัลำ~บ่ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

๘. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท~ห้บริการ เ เซ่นที่จอดรถ นะําดื่ม 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 



สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 

ของเทศบาลำบลดงแดง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริกา์ งหมด จิานวน ๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้ 

*************x x x x x x ***** * x******************** x x*********************************x x x 

ข อ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๑ ข อ้มูลทั่วไป 

๑. เพศ ๑. ชายจำนวน ๔๐ ราย ๒. หณิูงจิานวน ๖๐ ราย 

๒. อายุ   ปี

๓. จบการศึกษาชั้นสูงสด 

๑. ไม่ได้เ'~ยนห~~สือจำนวน ๓ ราย 

๓. ม ธัยมศึกษาตอนต้นจำนวน ๒๓ ราย 

๕. อุ่ปริญญา ,/ ปวส. จิานวน ๕ ราย 

๗. สูงก~~าปริญญาตรี จำนวน ๑ ราย 

๒. ประถมศึกษา จำนวน ๔๘ ราย 

๔. ม ธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน ๑๗ ราย 

๖. ป~ญญาตรี จ°านวน ~ก ราย 

๘. อืน่ๆ  

๔. อาชีพ 

เกษตรกร ๓๔ ราย ประกอบธุร~จส่วน่ว ๒๕ ราย 

๐~ 

รบราซการ ๖ ราย 
ลู

กจ้าง ๑๓ ราย 

น กัเรียน/นักศึกษา ๑๘ ราย อื่
นๆ 

๔ ราย 

ตอนที่ ๒ c~องที่ขอรับบริการ 

การข้อมลข่าวสารทางราซการ 
่ 

การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆฺ 

การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

การ~ดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไ~~เลือดออก 

การขอประกอบ~จการที่เป็น~~ตรายต่อสุขภาพ 

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

การขอจดทะเบียนพา~ชย์ 

การชำระภาษี ต่างๆ 

อืน 
ๆ 

๙ ราย 

๑๓ ราย 

๕ ราย 

๑๖ ราย 

๔ ราย 

๑๐ ราย 

๑๑ ราย 

๒๑ ราย 

๑๑ ราย 



ข อ้มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี

ปาน 

กลาง 

พอใจ 

ควร 

ปรับปรุง 

๑. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อ ธัยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย ๗๗ 

คน 

๒๓ 

คน 

๒. เจ้าหน้าท่~ห้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส่ ๑๘ 

คน 

๘๒ 

คน 

๓. เจ้าหน้าท่~ห้คำแนะนำ ตอ ตอบข้อชักถามได้อย่างชัดเจน ถกต้อง 

บ 

๗๘ 

คน 

๒๐ 

คน 

๒ คน 

๔. เจ้าหน้า~สามารถแก้ป้ญหา อปส อปสรรค ที เ่กิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

'~ 
๑๘ 

คน 

๘๐ 

คน 

๒ ๒ ค น 

๕.มีช่องทางการ~ริการที่หลากหลาย ๘๗ 

คน 

๑๒ 

คน 

๑ คน 

๖. ชัน้ตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซ บัช้อน มีความชัดเจน ๑๗ 

คน 

๘๓ 

คน 

๓,.มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ๔๐ 

คน 

๖๐ 

คน 

๘. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถาน~ริการ เช่นที่จอดรถ นํ า้ดื่ม ๗๙ 

คน 

๑๗ 

คน 

๔ คน 

ตอนทื่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 


