
 

   

     

 

ประกาศเทศบาลต าบลพนมไพร 
เรื่อง  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

********************* 
 

                    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 
6 (6) ประชาชนได้รับความอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ เทศบาลต าบลพนมไพร ได้
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ซึ่งมีด้านให้ประชาชนประเมิ น ทั้ง 4 ด้าน 
ดังนี้  
                   1.ด้านเวลา 
                    - การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  - ความรวดเร็วในการให้บริการ 
                   2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
                    - การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
                    - การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 
   -การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 
  3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
                    - ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 
                    - ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
  - ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่นสามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้ 
เป็นต้น 
  - ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่ขอสิ่งตอบแทน ,ไม่รับสินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
                          - การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
             4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
                         - ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
             - จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 
                         - ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการน้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
                         - ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 

                         บัดนี้  การด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ของเทศบาลต าบลพนมไพร ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จากการวิเคราะห์สรุปผลความพึงพอใจของผุ้รับบริการ มีค่าคะแนน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ  90.00 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                    
 

                          ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 
                                               
   

  (นายทินกร   พันธโคตร) 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลพนมไพร 



 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลพนมไพร   

อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 
 



 
 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
เทศบาลต าบลพนมไพร   อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  100  คน    
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน
(คน) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1.  เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
43 
57 

 
43.00 
57.00 

 

2.  อายุ   
 ต่ ากว่า 20 ปี  
 21 - 40 ปี       
 41 – 60 ปี       
 60 ปีขึ้นไป 

 
1 
24 
51 
24 

 
1.00 
24.00 
51.00 
24.00 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า    
 ปริญญาตรี   
 สูงกว่าปริญญาตรี  

 
45 
50 
5 
0 

 
45.00 
50.00 
5.00 
0.00 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 
 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร       
 ผู้ประกอบการ  
 ประชาชนผู้รับบริการ  
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  นักเรียน 

 
49 
1 
43 
2 
5 

 
49.00 
1.00 
43.00 
2.00 
5.00 

 

 
 
           สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  57.00  ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ  21-40  ปี  
คิดเป็นร้อยละ  51.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ  50.00  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  49.00   
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หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ(คน) 

x ร้อยละ 
     

1. ด้านเวลา 
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 43 34 18 4 1 4.15 83.00 
 1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 47 32 20 1 0 4.25 85.00 

รวม 8.40 83.87 
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา          
การให้บริการ 48 34 14 4 0 4.3 90.00 
2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 41 37 20 2 0 4.17 83.00 
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 58 25 15 2 0 4.39 88.00 

รวม 12.86 87.00 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 64 21 15 0 0 4.49 90.00 
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 56 31 11 2 0 4.41 88.00 
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจง        
ข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น 62 26 11 1 0 4.46 90.00 
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,          
ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 58 29 11 2 0 4.43 89.00 
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 62 22 12 2 0 4.46 89.00 

รวม 22.25 89.20 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 57 32 8 2 1 4.4 90.00 
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 59 26 11 3 1 4.39 88.00 
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 49 31 14 5 1 4.22 84.00 
4.4 ความสะอาดของสถานที่ใหบ้ริการ   55 30 11 3 1 4.35 87.00 

รวม 17.36 87.25 
5. ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด 51 30 18 1 0 4.3 90.00 
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  สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ   ด้านเวลา  ในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ  
คิดเป็นร้อยละ  85.00  และ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ  83.00  ตามล าดับ 
                ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ล าดับ ประกอบด้วย  
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  90.00  รองลงมา
เป็นการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  คิดเป็นร้อยละ  88.00 และการจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศ
ไว้  คิดเป็นร้อยละ  83.00   ตามล าดับ 

       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ ให้บริการ  ใน 4 ล าดับแรก  
ประกอบด้วย   ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  90.00  รองลงมาเป็นความรู้
ความสามารถในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  90.00   การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฎิบัติคิดเป็น
ร้อยละ  89.00  และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง  ตอบแทน, ไม่รับสินบน,ไม่หาผล 
ประโยชน์ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  89.00  ตามล าดับ   

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ใน 3 ล าดับ  ประกอบด้วย  
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเป็นร้อยละ 90.00    รองลงมาเป็นจุด/ช่องการ
ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก  คิดเป็นร้อยละ  88.00 และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิด
เป็นร้อยละ  87.25  ตามล าดับ       

    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับ  5  (ระดับสูง)  
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ทั้ง 4 ด้าน ของ เทศบาลต าบลพนมไพร  
     อ าเภอ พนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   คิดเป็นร้อยละ  ดังนี้ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 
1. ด้านเวลา 83.87 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 87.00 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 89.20 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 87.25 

รวม  4  ด้าน   คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 
         จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ  4  ด้านของเทศบาลต าบลพนมไพร  
ในด้านเวลาการปฏิบัติงาน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ประจ าปี 2565  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  90.00 

 
 


