
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม                            . 
ที่     นพ 73301/ วันที ่    15  ตุลาคม  2564                                  .    
เรื่อง   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลท่าเรือ 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ 
 

 ตามที่  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาล
ตำบลท่าเรือ  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  และนำผลการเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ
ของเทศบาลให้ดียิ่งๆ ขึน้ต่อไป 
 

 

ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเรือ จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลท่าเรือ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
           ลงชื่อ                  ผู้รายงาน 

                      (นางสาวเพ็ญจิตร  ประกิ่ง)                                                           
                     ผูช้่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ 
 - เพ่ือโปรดทราบ 
 
(ลงชื่อ) 

          (นายดำรงค์   อ้อยรักษา) 
                หวัหน้าสำนักปลัด   

 

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ 
 - เพ่ือโปรดทราบ 
 
(ลงชื่อ) 

        (นางณฐัธิดา  อุดมเดชาเวทย์) 
          รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ 
 - เพ่ือโปรดทราบ 
 
(ลงชื่อ) 

        (นางณฐัธิดา  อุดมเดชาเวทย์) 
      รองปลัดเทศบาล รกัษาราชการแทน 
            ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ 

        (  ) ทราบ…………………………………..……… 
 
       (ลงชื่อ) 
                                 (นายขวัญใจ   ชาสงวน) 

                                          นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ   
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลท่าเรือ 



สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่าเรือ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ( เดือนตุลาคม 2563  -  เดือนกันยายน  2564) 

มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จำนวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

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

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ   ชาย  จำนวน  20  คน                 หญิง  จำนวน  30  คน 

2.อาย ุ    1. ต่ำกว่า 18 ปี               จำนวน   5  คน         2. ระหว่าง 18 - 35 ปี     จำนวน  15  คน  
             3. ระหว่าง 36 - 50 ปี       จำนวน  20 คน         4. มากกว่า 50 ปี            จำนวน  10  คน 

3.การศึกษา      1.ประถมศึกษา        จำนวน  25  คน        2. มัธยมศึกษา               จำนวน    5  คน                                               
3.ปวช./ปวส.          จำนวน  10  คน        4. อนุปริญญา                จำนวน   4  คน                                               
5.ปริญญาตรี           จำนวน    5  คน       6. สูงกว่าปรญิญาตรี         จำนวน   1  คน                                
7.อื่น ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ           1.เกษตรกร             จำนวน   23 คน       2.ลูกจ้าง                   จำนวน   9  คน             
3.รับราชการ          จำนวน     3 คน       4.ประกอบธุรกิจส่วนตัว      จำนวน   5  คน              
6.อื่น ๆ นักเรียน / นักศึกษา  จำนวน 10 คน    

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก(คน) ดี(คน) พอใช้(คน) แย(่คน) แย่มาก(คน) 

1.สถานที่ให้บริการสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมารับบริการ 35 15 0 0 0 

2.การบริการมีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ 31 19 0 0 0 

3.เจ้าหน้าที่มีการต้อนรับที่ดี มคีวามสุภาพ พดูจาไพเราะ 30 20 0 0 0 

4.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 31 19 0 0 0 

5.มีการให้บริการช่วงเวลาพักเที่ยงหรือในวันหยุดราชการ 29 21 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

 

1. กลุ่มผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลท่าเรือ จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 50  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็นเกษตรกร 

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเรือ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ในระดับพอใช้ แย่ และแย่มาก โดยรายการประเมินทั้ง 5 รายการ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก 
เฉลี่ยร้อยละ 70 และในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 30 มีผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องสถานที่ ให้บริการสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางมารับบริการอยู่ในระดับดีมาก จำนวนมากที่สุด 35 คน และเจ้าหน้าที่มีการต้อนรับที่ดี มี
ความสุภาพ พูดจาไพเราะอยู่ในระดับดี มีจำนวน 33 คน และในประเด็นการบริการมีความสะดวกและรวดเร็วใน
การใช้บริการ  และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีระดับความพึงพอใจในระดับดี
มากพอๆกัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากที่มีค่าคะแนนต่ำสุด ได้แก่ มีการให้บริการช่วงเวลาพักเที่ยง
หรือในวันหยุดราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือพิมพ์และติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพ่ือให้
สามารถรับชมรายการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถ้าเทศบาลตำบลท่าเรือมีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงใน
ประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านสถานที่ให้บริการสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมารับบริการ  
ดีมาก  ร้อยละ  70   ดี  ร้อยละ  30 

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการบริการมีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ 
ดีมาก  ร้อยละ  62   ดี  ร้อยละ  38 

3. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่มีการต้อนรับที่ดี มีความสุภาพ พูดจาไพเราะ  
ดีมาก  ร้อยละ  66   ดี  ร้อยละ  34 

4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนและมีความคล่องตัว  
ดีมาก  ร้อยละ  62   ดี  ร้อยละ  38 

5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านมีการให้บริการช่วงเวลาพักเที่ยงหรือในวันหยุดราชการ  
ดีมาก  ร้อยละ  58   ดี  ร้อยละ  42 

 

ข้อเสนอแนะ หากเทศบาลตำบลท่าเรือ จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
ควรพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
2.  ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหว่างรอรับบริการ 
3.  ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 

      4.  ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
 

 


