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วันที.่............ เดือน....................... พ.ศ................
แบบฟ้ารวจความพ็งพอใจการให้บริกา?ซองหน่วยงาน 

หน่วยงาน................................................................

หน่วยงานได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบ!การน่ีล้ีนมา เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบ!การให้มี 
ประสิทธิภาพและดีย่ิงล้ีนจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจ!ง ดังต่อไปน่ี,
ตอนที่ 1. ข้อมูลที่,วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ (กรุณาใล่เครองหมาย 'ย ์ ลงใน !ๆอง 0  และเติมข้อความให้สมบุรณ์)

1.1 เพศ 0 ขาย 0  หญํง
1.2 อายุ 0 15 — 19ปี 0  2 0 -2 9 ป ี 0 ร 0 - 3 9 ป ี

0 4 0 -4 9 ปี 0  50 -5 9 ป ี 0 60ปีฃ้ีนไป
1.3 สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน

0  ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวสาหกิจ 0  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
0  ผู้ประกอบการ 0  ซาวประมง
0  ผู้เพาะเล้ียงสัตว์นา 0  นักเรยน/นักดีกษา
0  อ่ืนๆ (ระบุ).................................

1.4 ท่านมาติดต่อขอรับบ!การ เรองใด....................................................................................................................
ตอนที่ 2. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บ!การ (กรุณาใส่เครองหมาย ย์ๆ' ลงใน !ๆองท่ีตรงกับความคิดเห็นท่านมากท่ีสุด) 
คำถาม ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพกๆ?ให้บ!การของงานบ!การในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก 

ท่ีสด
พอใจ 
มาก
(4)

พอใจปาน 
กลาง

(3)

พอใจ 
น้อย
(2)

พอใจ 
น้อยที่สุด

(1)'
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บ!การ
1) การติดประกาศหรอแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการ 

ให้บ!การ
2) ข้ันตอนการให้บ!การเป็นไปตามท่ีประกาศหรอแจ้งไว้
3) ข้ันตอนการให้บ!การไม่ยุ่งยากซับช้อน มีความคล่องตัว
4) การให้บ!การเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด
2.2 เจ้าหน้าที่ห!อบุคลากรที่ให้บ!การ
1) การให้บ!การด้วยถ้อยคำและนำเสืยงที่ลุภาพ
2) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บ!การ
3) ความรู้ ความสามารถในการให้บ!การ เๆ !น สามารถตอบคำถาม 

ลีแ้จงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าลี้อถือ เป็นด้น
4) ความซ่ือสัตย์สุจ!ตในการปฎิบ้ตหิน้าท่ี เๆ !นไม่ขอสิงตอบแทน 

ไม่รับสินบน ไม,หาประโยชน์ในทางมีชอบ เป็นด้น
5) สามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆท่ีเกิดล้ีนได้อย่างรวดเร็ว



ประเด็นความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

พอใจมาก 
ท่ีสด 
(5.

พอใจ 
มาก
(4)

พอใจปาน 
กลาง 

(3)

พอใจ 
น้อย
(2)

พอใจ 
น้อยที่สด 

” ,
2.3 สิงอำนวยความสะดวก
1) ปาย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
2) ความเพียงพอชองอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคำรอ 

ปากกา เป็นต้น
3) การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความ 

คิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
4) ความเพียงพอของสิงอำนวยความสะดวก เช่น โทรสัพท่สาธารณะ 

น่ัาด๋ึม ท่ีน่ังคอยรับบริการ ห้องสุขา เป็นต้น
6) ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม
2.4 คุณภาพการให้บริการ
1) การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ
2) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
3) ผลการให้บริการในภาพรวม

ตอนท่ี 3 ความคาดหวัง/ข้อIสนอแนะ/คำชมเชย
1) ท่านคาดหวังต่อการให้บริการอย่างไร

1......................................................................

2 .......................................................................

3..................................................
2) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บ่ริการ

1 .......................................................................

2 ......................................................................

3...................................................
3) คำชมเชยรองการให้บริการ

1.......................................................................

2...............................................
3



สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 

ประจำปีงบประมาณ 2564

1

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
(ไม่แสดงรายละเอียดในการสรุปผล)

ส่วนท่ี 2 เร่ืองท่ีฃอรับบริการ
งานบริการที่ผู้ขอรับบริการ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงผลการสำรวจ 

ผู้รับบริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง จำนวน 30 คน ท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้ขอรับบริการในแต่ละเร่ือง

เรื่องขอรับบริการ จำนวน (คน)
การใช้ เท!;6โท61: ตำบล -

การขอข้อมูลข่าวสารทางราขการ 8
การชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 8
การชำระภาษีบำรุงท้องท่ี -

การขออนุญาตปลกสร้างอาคาร 3
การขอรับเบ้ียยังขีพผู้สูงอายุ 5
การฉีดวัคซีนปึองกันโรคพิษสุนัขบ้า 3
การย่ืนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน -

การชำระภาษีปีาย 2
การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือปึองกันโรคไข้เลือดออก -

การขอจัดต้ังสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร -

การขอแบบบ้านเพ่ือประซาซน -

การออกแบบอาคาร -

การขอรับเบ้ียยังขีพคนพิการ 1
การขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ -

การขอประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ -

ส่วนท่ี 3 ะ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ในภาพรวม

และรายด้าน
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ

คุณภาพการให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 90.3 3.4
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 81.5 3.1
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 83.6 3.2

ภาพรวม 85.1 3.2

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
อินทร์แปลงในการให้บริการท้ัง 3 ด้าน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจร้อยละ 85.1 เม่ือพิจารณาในรายด้านของการ 
ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
มีความพึงพอใจร้อยละ 90.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจร้อยละ 83.6 และด้านกระบวนการ 
ข้ันตอนการให้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 81.5

การสรุปผลความพึงพอใจรายด้าน
ซ่ึงจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าท่ี, ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอำนวย 

ความสะดวก
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปีญหา อุปสรรค 
ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่และ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ให้ดำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเช่ือตามลำดับ

1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
การวางตัว เรียบร้อย

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 10 15 5 - -

ร้อยละ 33.33 50.0 16.67 - -

จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ ใน 
องค์การบรีหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 16.67 
มีความพึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ
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1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส ่
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และ 
เอาใจใส่

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 15 10 5 - -

ร้อยละ 50.0 33.3 16.67 - -

จากตารางที่ 4 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ร้อยละ 33.3 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 16.67 
มีความพึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ

1.3 เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างซัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ 
อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือ

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 11 13 6 - -

ร้อยละ 36.67 43.33 20.20 - -

จากตารางที่ 5 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.67 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ให้ 
คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อร้อยละ 43.33 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ20.20 มี 
ความพึงพอใจปานกลาง ตามสำดับ

1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ป้ญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่สามารถแก้ป้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนได้ 
อย่างเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 18 10 2 - -

ร้อยละ 60.00 33.33 6.67 - -

จากตารางที่ 6 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่สามารถ
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แก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 33.3 มีความพึงพอไจมาก และร้อยละ6.67 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง ตามลำดับ
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขั้นตอนการ 
ให้บริการ ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความซัดเจน, ข้ันตอบการให้บริการแต่ละข้ันตอนมี 
ความสะดวกรวดเร็ว, มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนและมีซ่องทางการให้บริการที่ 
หลากหลาย ตามลำดับ

2.1 มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อมีซ่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 9 8 8 5 -

ร้อยละ 30.00 26.67 26.67 16.67 -

จากตารางที่ 7 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.00 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อซ่องทางการ 
ให้บริการท่ีหลากหลาย ร้อยละ 26.67 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 26.67 มีความพึงพอใจปานกลางและร้อยละ
16.67 มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด

2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความซัดเจน 
ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มี 
ความซัดเจน

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 10 9 7 4 -

ร้อยละ 33.33 30.30 23.33 13.33 -

จากตารางที่ รผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อขั้นตอนการ 
ให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความซัดเจนร้อยละ 30.30 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 23.33 มีความ 
พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 13.33 มีความพึงพอใจน้อย
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2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 10 12 8 - -

ร้อยละ 33.33 40.00 26.67 - -

จากตารางที่ 9ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.00 มีความพึงพอใจมากต่อขั้นตอนการให้บริการ 
แต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 26.678 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง

2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างซัดเจน 
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการจัดให้มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ให้บริการอย่างซัดเจน

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 10 15 5 - -

ร้อยละ 33.3 50.00 16.67 - -

จากตารางที่ 10 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน 
ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 มีความพึงพอใจมากต่อการจัดให้มีผัง 
ลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างซัดเจนร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 16.67 มี 
ความพึงพอใจปานกลาง

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านส่ิงอำนวยความสะดวก การจัดส่ิง 

อำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เซ่น ท่ีจอดรถ น้ําด่ืม, อาคารสถานท่ีมีความสะอาด, มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ 
ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ และมีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างซัดเจนสะดวก 
เหมาะสม ตามลำดับ

3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เซ่น ท่ีจอดรถ น้ําด่ืม 
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ 
ให้บริการ เซ่น ท่ีจอดรถ น้ําด่ืม
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ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 13 9 8 - -

ร้อยละ 43.33 30.30 26.67 - -

จากตารางท่ี 11ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน 
ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.33 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ต่อการจัดส่ิง 
อำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เข่น ท่ีจอดรถ น้ําด่ืม ร้อยละ 30.33 มีความพึงพอใจมากและร้อยละ
26.67 มีความพึงพอใจปานกลาง

3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
ตารางท่ี 12 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 10 13 7 - -

ร้อยละ 33.33 43.33 23.33 - -

จากตารางที่ 12ผลการสำรวจผู้'รับบริการ จำนวน 30 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน 
ต่าง  ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.33 มีความพึงพอใจมากต่อการมีเครื่องมือ/ 
อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 23.33 มี 
ความพึงพอใจปานกลาง

3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม 
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้ 
อย่างขัดเจนสะดวก เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 10 12 8 - -

ร้อยละ 33.33 40.00 26.67 - -

จากตารางที่ 13 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน30 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน 
ต่าง  ๆในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.00 มีความพึงพอใจมากต่อการมีการจัดผังการ 
ให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างขัดเจนสะดวก เหมาะสม ร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด และร้อยละ
26.67 มีความพึงพอใจปานกลาง

*
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3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ตารางท่ี 14 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่ออาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย

ระดับความพึงพอใจ
มาก 
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย ควร
ปรับปรุง

จำนวน (คน) 12 15 3 - -

ร้อยละ 40.00 50.00 10.00 - -

จากตารางที, 14 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 30 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน 
ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 40.00 มี 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด และร้อยละ 10.00 มีความพึงพอใจปานกลาง

ส่วนท่ี 4 ะ ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงควรปรับปรุงด้านได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ด้านสถานท่ีในการบริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 คน
ด้านข้อมูลข่าวสารท่ีให้บริการแก่ประขาซน จำนวน 6 คน
ด้านบริการการรับชำระภาษี จำนวน 6 คน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน จำนวน 3 คน
ด้านอ่ืน  ๆ (ระบ)................
บริการน้ําด่ืม จำนวน 6 คน
สถานท่ีจอดรถ จำนวน 1 คน
การประขาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน

โ-


