
                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

ที ่ กส ๘๒๘๐๑/                            วนัที ่  ๑    เดือน   ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

  พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันได้ก ำหนดหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบในกำรพัฒนำต ำบล   (๑) รักษำควำมสงบเรียบร้อย (๒) ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำงน  ำ (๓) รักษำควำม
สะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั งกำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ (๕) ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง (๖) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม (๗) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (๘) บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
และตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ำหนดแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชนในพื นที่ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ประกอบกับเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ 
ประชำชนผู้มำขอรับกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆจำกทุกส่วนรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ ำนวนผู้ตอบรับ
แบบสอบถำมจ ำนวน  ๔๐๐  คน  จำกผู้มำติดต่อรำชกำร  จ ำนวน  ๑,๒๐๐  คน ผลกำรประเมินตำมเอกสำรที่แนบ
มำพร้อมนี  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 

ลงชื่อ 
                (นำยเฉลิมพล  วงศ์กำไสย) 
                                                  ต ำแหน่ง  นิติกร  ช ำนำญกำร 
 

ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล.........................................................................................  
 

    ลงชื่อ            
                (ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี) 
                                                  ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ควำมเห็นปลัดเทศบำล…...........................................................................................................  
 

    ลงชื่อ 
             (นำยณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร) 
                                                  ต ำแหน่ง   ปลัดเทศบำล 
 

นำยกเทศมนตรีฯพิจำรณำสั่งกำร…............................................................................................  
 
                      ลงชื่อ 
                               (นำยปรีชำ  ศรีจินดำ) 
                       นำยกเทศมนตรีต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 



 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
๑.        เพศ O   ชำย O  หญิง  
๒. อำยุ  O   ต่ ำกว่ำ ๒๐ป ี            O   ๒๐ – ๓๐ ป ีO        ๓๑ – ๔๐ ปี   O  ๔๑  ปีขึ นไป 
๓. อำชีพ  O  ประชำชนทั่วไป O    ข้ำรำชกำร   O    พ่อค้ำ/ธุรกิจส่วนตัว 
ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
โปรดแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนในประเด็นต่ำง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำร 

รายการประเมิน 
พอใจมากที่สุด 

(๔) 
พอใจมาก 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ต้องปรับปรุง 
(๑) 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
๑.  ขั นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว     
๒.  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร     
๓.  ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี แจง และแนะน ำขั นตอน     
๔.  ควำมเป็นธรรมในกำรบริกำร (เรียงล ำดับก่อนหลัง)     
๕.  สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรบริกำรได้ตรงตำม  
    วัตถุประสงค์ในกำรขอรับบริกำร 

    

๖.  ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  ที่ท่ำนเห็นว่ำจะช่วยให้พัฒนำเทศบำล
ต ำบลฆ้องชัยพัฒนำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

...........................................................................................

.......................................................................... .................

...........................................................................................

.................. 
ด้านบุคลากรการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด 

(๔) 
มาก 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ต้องปรับปรุง 
(๑) 

๑.  ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่  
     (เป็นมิตร อัธยำศัยดี) 

    

๒.  ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ไม่รับสินบน   
    หำประโยชน์ในทำงมิชอบ) 

    

๓.  เอำใจใส่  กระตือรือร้น  มีควำมเต็มใจ และควำมพร้อมใน  
     กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  ตอบข้อซักถำม ชี แจงข้อสงสัย 

    

๔.  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะท่ำทำงของ   
     เจ้ำหน้ำที่ (แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย) 

    

๕.  กำรจัดสถำนที่มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ     
๘.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ...........................................................................................

...........................................................................................  
 

“ข้อเสนอแนะของท่านนั้นมีค่า  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน” 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
*********************** 

 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนของเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนผู้มำใช้บริกำร และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำภำรกิจกระบวนงำนของหน่วยงำน  โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย คือประชำชนต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  ประชำชนทั่วไปที่มำใช้บริกำรตั งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๒  
ถึง ๓๐  ตุลำคม  ๒๕๖๓  โดยมีตัวชีวัดควำมพึงพอใจเป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจ  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมท ำ
กำรกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  ซึ่งกำรประเมินจ ำแนกเป็น ๒  ขั นตอน  ดังนี  
  ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่ ๒  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

- ด้ำนขั นตอนกำรให้บริกำร 
- ด้ำนบุคลำกรกำรให้บริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ 
ค่ำระดับควำมพึงพอใจ  มี ๕ ระดับ ดังนี  
ระดับ  ๔  หมำยถึง  พึงพอใจมำกที่สุด 
ระดับ  ๓  หมำยถึง  พึงพอใจมำก 
ระดับ  ๒  หมำยถึง  พึงพอใจ  พอใช้ 
ระดับ  ๑  หมำยถึง   ต้องปรับปรุง 

 
  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  ได้สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมแบบสอบถำมควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรประชำชนดังนี   ตำมท่ีตอบแบบสอบถำมจ ำนวน  ๔๐๐  คน 
 ข้อมูลเบื้องต้น  ประชาชนผู้มาขอรับการบริการ 
 เพศ 

ข้อมูล  เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ชำย ๒๑๕ ๔๓ 
หญิง ๒๘๕ ๕๗ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 อายุ 
ข้อมูล  อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำ ๒๐ปี                
  

๒๐ ๕ 

อำยุ ๒๐ – ๓๐ ป ี ๖๐ ๑๕ 
อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี    ๑๒๐ ๓๐ 

       อำยุ  ๔๑  ปีขึ นไป ๒๐๐ ๕๐ 
 อาชีพ 

ข้อมูล  อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ประชำชนทั่วไป               ๒๘๐ ๗๐ 

ข้ำรำชกำร ๓๐ ๗.๕ 
พ่อค้ำ/ธุรกิจส่วนตัว ๙๐ ๒๒.๕ 

 
 



ผลการประเมิน  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา    
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  จำกผู้ตอบแบบสอบถำม    

รายการประเมิน 
พอใจมากที่สุด 

(๔) 
พอใจมาก 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ต้องปรับปรุง 
(๑) 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
๑.  ขั นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว ๗๕%  ๒๐% ๕% - 
๒.  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ๘๐% ๒๐% - - 
๓.  ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี แจง และแนะน ำขั นตอน ๗๐% ๒๐% ๑๐% - 
๔.  ควำมเป็นธรรมในกำรบริกำร (เรียงล ำดับก่อนหลัง) ๙๐% ๑๐% - - 
๕.  สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรบริกำรได้ตรงตำม  
    วัตถุประสงค์ในกำรขอรับบริกำร 

๙๕% ๕% - - 

๖.  ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  ที่ท่ำนเห็นว่ำจะช่วยให้พัฒนำเทศบำล
ต ำบลฆ้องชัยพัฒนำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

.............................-............................................................. 

..........................................................................................  
ด้านบุคลากรการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด 

(๔) 
มาก 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ต้องปรับปรุง 
(๑) 

๑.  ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่  
     (เป็นมิตร อัธยำศัยดี) 

๙๐% ๑๐% - - 

๒.  ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ไม่รับสินบน  หำ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ) 

๑๐๐% - - - 

๓.  เอำใจใส่  กระตือรือร้น  มีควำมเต็มใจ และควำมพร้อมใน
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  ตอบข้อซักถำม ชีแจงข้อสงสัย 

๘๐% ๑๐% ๑๐% - 

๔.  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะท่ำทำงของ   
     เจ้ำหน้ำที่ (แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย) 

๗๐% ๒๐% ๑๐%  

๕.  กำรจัดสถำนที่มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ ๙๐% ๑๐% - - 
๘.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ...........................................................................................

...........................................................................................  
 
 

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


