
 

 

                                    บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัด   เทศบาลตำบลกงรถ   

ที่   นม 60201 /         วันที่        ตุลาคม  2563 

เร่ือง รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลตำบลกงรถ  

ระหวางเดอืน เมษายน 2563 - กันยายน 2563 

 เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
 

  ตามที่เทศบาลตำบลกงรถไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ของเทศบาลตำบลกงรถในทุกสวนงาน เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจมา
ปรับปรุงคุรภาพการบริการใหมีประสิทธิภาพตรงความตองการของประชาชน เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
นั้น 
  เพื่อใหทราบถึงขอมูลการใหบริการทุกสวนงานในเทศบาลตำบลกงรถ งานวิชาการและ
แผนงานสำนักปลัด จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการของเทศบาลตำบลกงรถ ประจำป
งบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามแบบ
สรุปความพึงพอใจที่แนบมาพรอมบันทึกนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 
 
         

(นายวุฒนิันท จันทรเขียว) 
                                         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 
ความเห็นหัวหนาสำนักปลัด 
........................................................... 
........................................................... 
(ลงชื่อ) 
        (นางวิมลรัตน วิลัยกลาง) 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 
                                                                                            
ความเห็นรองปลัดเทศบาล                                                            คำส่ังนายกเทศมนตรี 
……………………………………………………..                                                อนมุตัิ 
……………………………………………………..                                                ไมอนุมัติ                                              
(ลงชื่อ)                                                                                (ลงชื่อ) 
        (นางกณิศา จันทรงาม)                                                            (นายเฉลิมพร หนูแกว) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน                                                 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
    ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ                                                                    
 



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เทศบาลตำบลกงรถ  อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

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

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลกงรถ  
ประจำปงบประมาณ 256๒ รอบที่ 2  ระหวางวันที่ 1 เมษายน  256๒ – 30 กันยายน  256๒  
มีผลการประเมินดงันี้   จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น   จำนวน  62   ราย 

สามารถแยกรายละเอียดในแตละงานท่ีใหบริการประชาชนไดดังนี้ 
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จำนวน  5   ราย  แยกเปน 
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จำนวน     3   ราย     
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนาย หรือสะสมอาหาร จำนวน     2   ราย   
2. สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  10   ราย  แยกเปน 
(1) ขออนุญาตใชเต็นท/เกาอี้ จำนวน     9   ราย   
(2) ขออนุญาตใชสถานที่  จำนวน     1   ราย   
3. กองชาง จำนวน  8   ราย  แยกเปน 
(1)  ขออนุญาตกอสราง     จำนวน     4   ราย 
(2)  รับรองสิ่งปลูกสราง  จำนวน     4   ราย  
4. กองสวัสดิการสังคม  จำนวน  20  ราย แยกเปน 
 (1) ขึ้นทะเบียนผูพิการ   จำนวน     2   ราย   
 (2) ติดตอราชการอื่นๆ   จำนวน     18   ราย   
5. กองการศึกษา  จำนวน  17  ราย แยกเปน 
  (1) สมัครเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน     16   ราย   
  (2) รับ – สง เด็กเล็กศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จำนวน     1   ราย   
6. งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล 
   (1) รองเรียนรองทุกข  จำนวน     2   ราย    

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ  ชาย  จำนวน  32  คน             หญิง  จำนวน  30     คน 

2.อายุ     (1) ต่ำกวา 20 ป  จำนวน  -  คน  (2)  ระหวาง 21 - 40 ป     จำนวน 23 คน  
             (3) ระหวาง 41 - 60 ป  จำนวน  28  คน       (4)  60 ปขึ้นไป  จำนวน 11  คน 

3.การศึกษา  (1) ประถมศึกษา  จำนวน  20  คน  (2) มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา  จำนวน  
27  คน 

                 (3) ปรญิญาตรี   จำนวน  15    คน  (4)  สงูกวาปริญญาตรี   ไมมี                                 

4.อาชีพ  (1)  เกษตรกร/องคกรการเกษตร จำนวน   14 คน        (2) ผูประกอบการ/คาขาย   จำนวน   8   
คน             

  (3)  นักเรียน/นักศึกษา  ไมมี           (4) รับจางทั่วไป  จำนวน   20  คน              
  (5)  พนักงานบริษัท  จำนวน  6  คน                        (6) รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  1   คน 
  (7) ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจางของรัฐ  จำนวน 1 คน     (8) อื่นๆ แมบาน จำนวน  13  
คน 
 

/ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น... 



ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูรับบริการ 

ใชสูตรการคำนวณทางสถิติคาเฉลี่ย 
โดยกำหนดคาระดับความคิดเห็น พอใจมาก/เชื่อมั่นมาก  มีคาเปน   5 
    คอนขางพอใจ/คอนขางเชื่อม่ัน มีคาเปน   4 
    เฉยๆ    มีคาเปน   3 
    ไมคอยพอใน/ไมคอยเชื่อมั่น มีคาเปน    2 
    ไมพอใจ /ไมเชื่อมั่น  มีคาเปน   1 
และกำหนดเกณฑระดับความคิดเห็นจากคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย  ตั้งแต 4.00  ดีมาก 
  3.00 -3.99 ดี 
  2.00-2.99 พอใช 
  1.50 – 1.99  ควรปรับปรุง 
  นอยกวา 1.50 ควรปรับปรุงอยางย่ิง 

สรุปขอมูลไดดังนี้ 
 

ความพึงพอใจในดานตาง ๆ ตอหนวยงานผู
ใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คะแนน 

พอใจ
มาก 

คอนขาง
พอใจ 

เฉยๆ ไมคอย
พอใจ 

ไม
พอใจ 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
1. มคีวามชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำขั้นตอนการใหบริการ 

48 12 2   4.74 ดีมาก 

2. ขั้นตอนการใหบริการมีความคลองตัวและ
ไมยุงยาก 

45 60 6 
  4.69 ดีมาก 

3. มคีวามสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 45 15 2   4.69 ดีมาก 
4. ใหบริการดวยความเสมอภาคตามลำดับ
กอน-หลัง 

42 17 3   4.62 ดีมาก 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
5. ใหบริการดวยความสุภาพ และเปนกันเอง 

41 18 3   4.61 ดีมาก 

6. แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะ
ทาทางที่สุภาพ 

42 17 3   4.63 ดีมาก 

7. มคีวามเอาใจใส กระตือรือรน และพรอมที่
จะใหบริการ   

41 19 2   4.63 ดีมาก 

8. มคีวามรู ความสามารถในการใหบรกิาร 
เชน ตอบขอสงสัยไดตรงประเดน็ใหคำแนะนำ
และชวยแกปญหาไดเหมาะสม 

43 17 1 
  

4.61 ดีมาก 

9. มคีวามซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน 
 

44 17 1  
  

4.69 
 

 
ดีมาก 

 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 



ความพึงพอใจในดานตาง ๆ ตอหนวยงานผู
ใหบริการ 

พอใจ
มาก 

คอนขาง
พอใจ 

เฉยๆ ไมคอย
พอใจ 

ไม
พอใจ 

คาเฉลี่ย ระดับ
คะแนน 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
10. สถานที่ต้ังของหนวยงาน มีความ
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 

45 15 2  
 

4.69 
 

ดีมาก 

11. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เชน หองจัดกิจกรรม ที่พัก หองน้ำ ที่จอดรถ  

37 24 1  
 

4.58 
ดีมาก 

12. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมอื 

42 19 1  
 

4.66 
ดีมาก 

13. ปายขอความบอกจดุบริการ/ปาย
ประชาสัมพนัธ มคีวามชัดเจนและเขาใจงาย 

34 27 1  
 

4.53 
ดีมาก 

14. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 44 16 2   4.68 ดีมาก 
15. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม 46 15 1   4.73 ดีมาก 
ดานคุณภาพการใหบริการ 
16. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 

49 11 2 
  

4.76 
ดีมาก 

17. ไดรับการบริการที่คุมคา 47 14 1   4.74 ดีมาก 
18. ผลการใหบริการในภาพรวม 46 14 2   4.71 ดีมาก 

 

ความเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการ 

ระดับความเชื่อม่ัน 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คะแนน 
เชื่อมั่น
มาก 

คอนขาง 
เชื่อมั่น 

เฉย ๆ 
ไมคอย 
เช่ือ 
มั่น 

ไม 
เช่ือมั่น 

การเกิดประโยชนสุขของผูรับบริการ 
1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานสนองตอบความตองการ
ของผูรับบรกิารอยางเหมาะสม 

48 12 2 

  

4.74 ดีมาก 

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติ 
และโปรงใส 

48 13 1  
 

4.76 ดีมาก 

3. หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ 

43 17 2   4.66 ดีมาก 

การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
4. เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี 

42 19 1   4.66 ดีมาก 

5. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ และความ
ชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

45 16 1   4.71 ดีมาก 

6. เจาหนาที่มีความมุงมั่น ยินดี และเต็มใจ
ใหบริการ 

45 16 1   4.71 ดีมาก 

 
 

ความเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการ 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คะแนน 
เชื่อมั่น
มาก 

คอนขาง 
เชื่อมั่น 

เฉย ๆ 
ไมคอย 
เช่ือ 

ไม 
เช่ือมั่น 



มั่น 

การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
7. หนวยงานมีการใชเทคโนโลยี และอุปกรณ
ตาง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

29 29 4   4.40 ดีมาก 

8. สถานที่ของหนวยงานมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมของผูรับบริการ 

33 27 2   4.50 ดีมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. กลุมผูมารับบริการของเทศบาลตำบลกงรถ เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนใกลเคียงกัน  ผู

มารับบริการสวนใหญมีอายุระหวาง 41-60 รองลงมาคือ 21 - 40 ป การศึกษาในระดับมัธยมศึกษารองลงมา
คือระดับประถมศกึษา และมีอาชีพเปนผูประกอบการหรือคาขายเปนสวนใหญ 

2. ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลกงรถ ในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก ไมมีผูตอบแบบสอบถามในระดับพอใชและควรปรับปรุง  

 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา  รอยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผูรับบริการ คิดเปน
รอยละ 97.08  ดังนี้ 

ดานความพึงพอใจในดานตาง ๆ ตอหนวยงานผูใหบริการ 
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ พอใจมากรอยละ  77.42    

คอนขางพอใจรอยละ  19.35  เฉยๆ  รอยละ  3.23  
2. ขั้นตอนการใหบริการมีความคลองตัวและไมยุงยาก พอใจมากรอยละ  72.58  คอนขางพอใจรอย

ละ  24.19  เฉยๆ  รอยละ  3.22 
3. มีความสะดวกรวดเรว็ ทันตามกำหนดเวลา พอใจมากรอยละ  72.58 คอนขางพอใจรอยละ  

24.19  เฉยๆ  รอยละ  3.23 
4. ใหบริการดวยความเสมอภาคตามลำดับกอน-หลัง พอใจมากรอยละ  67.74 คอนขางพอใจรอย

ละ  24.42 เฉยๆ  รอยละ  4.84 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
5. ใหบริการดวยความสุภาพ และเปนกันเอง พอใจมากรอยละ  66.13 คอนขางพอใจรอยละ  

29.03  เฉยๆ  รอยละ  4.84 
6. แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางท่ีสุภาพ พอใจมากรอยละ  67.74 คอนขางพอใจ

รอยละ  27.42  เฉยๆรอยละ 4.84  
7. มีความเอาใจใส กระตือรือรน และพรอมที่จะใหบริการ  พอใจมากรอยละ  66.13 คอนขางพอใจ

รอยละ  30.65  เฉยๆรอยละ  3.23 
 
8. มีความรู ความสามารถในการใหบรกิาร เชน ตอบขอสงสัยไดตรงประเด็นใหคำแนะนำและชวย

แกปญหาไดเหมาะสม  พอใจมากรอยละ  69.35  คอนขางพอใจรอยละ  27.42  เฉยๆรอยละ  1.61  ไม
คอยพอใจ 1.61   

9. มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน  พอใจมากรอยละ  70.97 
คอนขางพอใจ    รอยละ  27.42  เฉยๆ  รอยละ  1.61 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 



10. สถานที่ตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดนิทางมารับบริการ พอใจมากรอยละ  72.58 
คอนขางพอใจรอยละ  24.19  เฉยๆรอยละ 3.23   

11. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองจัดกิจกรรม ที่พัก หองน้ำ ที่จอดรถ พอใจมาก
รอยละ  59.67 คอนขางพอใจรอยละ  38.71  เฉยๆ  รอยละ  1.61 

12. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ ระดับความพึงพอใจ จอดรถ พอใจมากรอยละ  
67.74 คอนขางพอใจรอยละ  30.65  เฉยๆรอยละ  1.61 

13. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย จอดรถ พอใจมาก
รอยละ54.84 คอนขางพอใจรอยละ  43.55  เฉยๆ  รอยละ  1.61   

14. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม  พอใจมากรอยละ  70.97 คอนขางพอใจรอยละ  25.81  
เฉยๆรอยละ  3.23 

15. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม  พอใจมากรอยละ  74.19 คอนขางพอใจรอยละ  24.19  
เฉยๆรอยละ  1.61 

ดานคุณภาพการใหบริการ 
16. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  พอใจมากรอยละ  79.03 คอนขางพอใจรอยละ  17.74  

เฉยๆ  รอยละ  3.23 
17. ไดรับการบริการที่คุมคา พอใจมากรอยละ  75.81 คอนขางพอใจรอยละ  22.58  เฉยๆรอยละ  

1.61 
18. ผลการใหบริการในภาพรวม พอใจมากรอยละ  74.19. คอนขางพอใจรอยละ  22.58  เฉยๆ  

รอยละ  3.23 
 

ความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการ 
การเกิดประโยชนสุขของผูรับบริการ 
1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานสนองตอบความตองการของผูรับบริการอยางเหมาะสม เชื่อมั่นมาก รอยละ  

77.42  คอนขางเชื่อม่ันรอยละ  19.35  เฉยๆรอยละ  3.23  
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และโปรงใส เชื่อมั่นมากรอยละ  77.42  คอนขาง

เชื่อมั่นรอยละ  20.97  เฉยๆรอยละ 1.61  
3. หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ เชื่อมั่นมาก รอยละ  69.35  คอนขางเชื่อม่ัน

รอยละ  27.42  เฉยๆรอยละ  3.23 
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
4. เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี เชื่อมั่นมากรอยละ  64.74  

คอนขางเชื่อมั่นรอยละ  30.65  เฉยๆรอยละ  1.61 
5. เจาหนาที่มคีวามรู ความสามารถ และความชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ เชื่อมั่นมากรอย

ละ  72.58  คอนขางเชื่อมั่นรอยละ  25.81  เฉยๆรอยละ  1.61 
6. เจาหนาที่มคีวามมุงมั่น ยินดี และเต็มใจใหบริการ เชื่อมั่นมากรอยละ  72.58  คอนขางเชื่อมั่น  

รอยละ  25.81  เฉยๆรอยละ  1.61 
การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
7. หนวยงานมีการใชเทคโนโลยี และอุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เชื่อมั่นมากรอย

ละ  46.77 คอนขางเชื่อมั่นรอยละ  46.77  เฉยๆรอยละ  6.45  
8. สถานที่ของหนวยงานมีความเหมาะสมกับกิจกรรมของผูรับบริการ เชื่อมั่นมากรอยละ  53.23  

คอนขางเชื่อมั่นรอยละ  43.55  เฉยๆรอยละ  3.23   
 



 
 
 

 
 


