
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ สน ๕๖๒๐๑/- วันที่    ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

เรื่อง   รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปี    
งบประมาณ 2562  

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด 
 

เรื่องเดิม    
ตามที่เทศบาลตำบลหนองลาด ได้ให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของเทศบาลตำบลหนองลาด ณ จุดบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริการประชาชน ในการอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ และสถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนผู้รับบริการ นั้น 

  ข้อเท็จจริง   
ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลหนองลาด ได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลหนองลาด ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒30  คน 

  ข้อพิจารณา   
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองลาด ขอรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง

พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองลาดต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปฯ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                        (ลงชื่อ)  
 (นางอิสริยา  บุญธิพันธ์) 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
   

 

    (ลงชื่อ)     
(นายประสิทธิ์  สกนธรัตน์) 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด 
 
 

- ทราบ 
 

    (ลงชื่อ)    
(นายปัญญา  คำทองไชย) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด 



แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
หน่วยงาน  เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๒30 คน 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 
๑. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
๑28 
๑22 

 
55.66 
๕3.05 

 

๒. อายุ 
       ต่ำกว่า ๒๐ ป ี
       ๒๑ – ๔๐ ป ี
       ๔๑ – ๖๐ ป ี
       ๖๐ ปีขึ้นไป 

 
- 

80 
110 
40 

 
- 

๓4.7๙ 
๔๗.๘3 
๑๕.๖๑ 

 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 
       ประถมศึกษา 
       มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
       ปริญญาตร ี
       สูงกว่าปริญญาตรี 

 
141 
85 
4 
- 

 
๔๑.๔๖ 
๔๘.๗๘ 
17.40 

- 

 

๔. สถานภาพของผู้มารับบริการ 
       เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
       ผู้ประกอบการ 
       ประชาชนผู้รับบริการ 
       องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 

 
185 
๑1 
34 
- 
- 

 
80.44 
4.79 

14.79 
- 
- 

 

 
 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑. ด้านเวลา 
๑.๑ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

  ๑.๒ ความรวดเร็วในการให้บริการ 221 ๙6.09 ๙ 3.92       
๒. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
๒.๑ การติดปา้ยประกาศหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       



ประเด็น 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๒.๒ การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการ
ตามที่ประกาศไว ้

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๒.๓ การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง 
เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๓. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
๓.๑ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้
ให้บริการ 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๓.๒ ความเตม็ใจและความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสภุาพ 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๓.๓ ความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจง
ข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๓.๔ ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติ
หน้าท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รบั
สินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมชิอบ 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๓.๕ การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดย
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑ ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ 
ประชาสมัพันธ์บอกจุดบริการ 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๔.๒ จดุ/ช่อง การให้บริการมีความ
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๔.๓ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ที่น่ังรอรับบริการ น้ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

๔.๔ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 221 ๙6.09 ๙ 3.92       
๕. ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อ
การให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด 

221 ๙6.09 ๙ 3.92       

 
ตอนที่ ๓ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 


