
รายงานผลการให้บริการของเทศบาลต าบลจริม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 

 
ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม ได้ให้บริการแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร การให้ความอนุเคราะห์น้ า และการให้ยืมวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน
ตุลาคม 2560 –ธันวาคม 2560 )  จ านวน 33 คน สรุปผลจากการส ารวจความพึงพอใจ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
บริการสาธารณะที่ขอรับบริการ 
 ขอข้อมูลข่าวสาร      2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.1 
 ขอความอนุเคราะห์น้ า    27 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.8 
 ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุงานป้องกันฯ    4  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.1 
 
ตอนที่  1 : ข้อมูลทั่วไป 
  

1. เพศ  หญิง  9    คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
ชาย   24  คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 

 2.  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุระหว่าง 18-30  ปี   2 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.1 
ระหว่าง 31-50 ป ี          23 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.7 
51ปี ขึ้นไป            8 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.2 

 3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา  16 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.5 
   มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช./ปวส.   17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
   ปริญญาตรี   - คน คิดเป็นร้อยละ -  
   สูงกว่าปริญญาตรี  - คน คิดเป็นร้อยละ -  

4. อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกษตรกร   15 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.5 
ค้าขาย   1   คน คิดเป็นร้อยละ  3.0 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ -   คน คิดเป็นร้อยละ - 
รับจ้างทั่วไป  17 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.5 
นิสิต/นักศึกษา   -    คน    คิดเป็นร้อยละ- 
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ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 

ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 17 คิดเป็นร้อยละ

51.5 
16   คิดเป็นร้อยละ

48.5 
 

2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 27 คิดเป็นร้อยละ
81.1 

6 คิดเป็นร้อยละ 
18.2 

 

3.มีความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการตามล าดับคิว 

27 คิดเป็นร้อยละ
81.1 

6 คิดเป็นร้อยละ 
18.2 

 

4.ความพร้อมของอุปกรณ์ 17 คิดเป็นร้อยละ
51.5 

16   คิดเป็นร้อยละ
48.5 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
5.ความสุภาพเรียบร้อยในการพูดจา 21 คิดเป็นร้อยละ

63.6 
12 คิดเป็นร้อยละ

36.4 
 

6.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 22 คิดเป็นร้อยละ 
66.7 

11 คิดเป็นร้อยละ  
33.3 

 

7.การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 28 คิดเป็นร้อยละ
84.8 

5 คิดเป็นร้อยละ  
15.2 

 

8.ความเอาใจใส่การให้บริการ 18 คิดเป็นร้อยละ 
54.5 

15 คิดเป็นร้อยละ 
45.5 

 

9.การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่  14 คิดเป็นร้อยละ
42.4 

19 คิดเป็นร้อยละ 
57.6 

 

10.ความซื่อสัตย์ สุจริต 14 คิดเป็นร้อยละ
42.4 

19 คิดเป็นร้อยละ
57.6 

 

11.ความพึงพอใจภาพรวมของการให้บริการ 27 คิดเป็นร้อยละ
81.1 

6 คิดเป็นร้อยละ 
18.2 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการให้บริการของเทศบาลต าบลจริม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสท่ี 2 

 
ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม ได้ให้บริการแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร การให้ความอนุเคราะห์น้ า และการให้ยืมวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือน
มกราคม 2561 –มีนาคม 2561 )  จ านวน 27 คน สรุปผลจากการส ารวจความพึงพอใจ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
บริการสาธารณะที่ขอรับบริการ 
 ขอข้อมูลข่าวสาร      4 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.8 
 ขอความอนุเคราะห์น้ า    19 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.4 
 ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุงานป้องกันฯ     4  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.8 
 
ตอนที่  1 : ข้อมูลทั่วไป 
  

1. เพศ  หญิง  10   คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
ชาย   17  คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 

 2.  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุระหว่าง 18-30  ปี   6 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.2 
ระหว่าง 31-50 ป ี          15 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.6 
51ปี ขึ้นไป            6 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.2 

 3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา  20 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.1 
   มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช./ปวส.   7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 
   ปริญญาตรี   - คน คิดเป็นร้อยละ -  
   สูงกว่าปริญญาตรี  - คน คิดเป็นร้อยละ -  

4. อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกษตรกร   13 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.1 
ค้าขาย   1   คน คิดเป็นร้อยละ  3.7 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ -   คน คิดเป็นร้อยละ - 
รับจ้างทั่วไป  11 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.7 
นิสิต/นักศึกษา   2    คน    คิดเป็นร้อยละ7.4 
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ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 

ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 14 คิดเป็นร้อยละ

51.9 
13   คิดเป็นร้อยละ

48.1 
 

2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 26 คิดเป็นร้อยละ
96.3 

1 คิดเป็นร้อยละ 
3.7 

 

3.มีความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการตามล าดับคิว 

21 คิดเป็นร้อยละ
77.8 

6 คิดเป็นร้อยละ 
22.2 

 

4.ความพร้อมของอุปกรณ์ 17 คิดเป็นร้อยละ
51.5 

16   คิดเป็นร้อยละ
48.5 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
5.ความสุภาพเรียบร้อยในการพูดจา 18 คิดเป็นร้อยละ

66.7 
9 คิดเป็นร้อยละ 

33.3 
 

6.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 22 คิดเป็นร้อยละ 
81.5 

5 คิดเป็นร้อยละ  
8.5 

 

7.การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 19 คิดเป็นร้อยละ
70.4 

8 คิดเป็นร้อยละ  
29.6 

 

8.ความเอาใจใส่การให้บริการ 12 คิดเป็นร้อยละ 
44.4 

15 คิดเป็นร้อยละ 
55.6 

 

9.การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่  14 คิดเป็นร้อยละ
51.9 

13 คิดเป็นร้อยละ 
48.1 

 

10.ความซื่อสัตย์ สุจริต 11 คิดเป็นร้อยละ
40.7 

16 คิดเป็นร้อยละ
59.3 

 

11.ความพึงพอใจภาพรวมของการให้บริการ 22 คิดเป็นร้อยละ 
81.5 

5 คิดเป็นร้อยละ  
8.5 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการให้บริการของเทศบาลต าบลจริม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสท่ี 3 

 
ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม ได้ให้บริการแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร การให้ความอนุเคราะห์น้ า และการให้ยืมวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน
เมษายน  2561 – มิถุนายน 2561 )  จ านวน 25 คน สรุปผลจากการส ารวจความพึงพอใจ โดยสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

 
บริการสาธารณะที่ขอรับบริการ 
 ขอข้อมูลข่าวสาร      4 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.0 
 ขอความอนุเคราะห์น้ า    18 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.0 
 ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุงานป้องกันฯ    3  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.0 
 
ตอนที่  1 : ข้อมูลทั่วไป 
  

1. เพศ  หญิง  3    คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 
ชาย   22  คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 

 2.  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุระหว่าง 18-30  ปี   7 คน  คิดเป็นร้อยละ  28.0 
ระหว่าง 31-50 ป ี          12 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.0 
51ปี ขึ้นไป            6 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.0 

 3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา  12 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.0 
   มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช./ปวส.   13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 
   ปริญญาตรี   - คน คิดเป็นร้อยละ -  
   สูงกว่าปริญญาตรี  - คน คิดเป็นร้อยละ -  

4. อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกษตรกร   14 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.0 
ค้าขาย   3   คน คิดเป็นร้อยละ  12.0 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ -   คน คิดเป็นร้อยละ - 
รับจ้างทั่วไป  8 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.0 
นิสิต/นักศึกษา   -    คน    คิดเป็นร้อยละ- 
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ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 

ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 7 คิดเป็นร้อยละ

28.0 
18   คิดเป็นร้อยละ

72.0 
 

2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 21 คิดเป็นร้อยละ
84.0 

4 คิดเป็นร้อยละ 
16.0 

 

3.มีความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการตามล าดับคิว 

21 คิดเป็นร้อยละ
84.0 

4 คิดเป็นร้อยละ 
16.0 

 

4.ความพร้อมของอุปกรณ์ 15 คิดเป็นร้อยละ
60.0 

11   คิดเป็นร้อยละ
40.0 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
5.ความสุภาพเรียบร้อยในการพูดจา 18 คิดเป็นร้อยละ

72.0 
7 คิดเป็นร้อยละ 

28.0 
 

6.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 20 คิดเป็นร้อยละ 
80.0 

5 คิดเป็นร้อยละ  
20.0 

 

7.การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 15 คิดเป็นร้อยละ
60.0 

10 คิดเป็นร้อยละ  
40.0 

 

8.ความเอาใจใส่การให้บริการ 15 คิดเป็นร้อยละ
60.0 

10 คิดเป็นร้อยละ  
40.0 

 

9.การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่  12 คิดเป็นร้อยละ
48.0 

13 คิดเป็นร้อยละ 
52.0 

 

10.ความซื่อสัตย์ สุจริต 7 คิดเป็นร้อยละ
28.0 

18 คิดเป็นร้อยละ
72.0 

 

11.ความพึงพอใจภาพรวมของการให้บริการ  20 คิดเป็นร้อยละ
80.0 

5 คิดเป็นร้อยละ 
20.0 

 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการให้บริการของเทศบาลต าบลจริม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสท่ี 4 

 
ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจริม ได้ให้บริการแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร การให้ความอนุเคราะห์น้ า และการให้ยืมวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือน
กรกฎาคม  2561 – กันยายน 2561 )  จ านวน 30 คน สรุปผลจากการส ารวจความพึงพอใจ โดยสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

 
บริการสาธารณะที่ขอรับบริการ 
 ขอข้อมูลข่าวสาร      4 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.3 
 ขอความอนุเคราะห์น้ า    21 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.0 
 ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุงานป้องกันฯ     5  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 
ตอนที่  1 : ข้อมูลทั่วไป 
  

1. เพศ  หญิง  3   คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
ชาย   27  คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 

 2.  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุระหว่าง 18-30  ปี   7 คน  คิดเป็นร้อยละ  23.3 
ระหว่าง 31-50 ป ี          14 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.7 
51ปี ขึ้นไป            9 คน  คิดเป็นร้อยละ  30.0 

 3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.7 
   มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช./ปวส.   16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
   ปริญญาตรี   - คน คิดเป็นร้อยละ -  
   สูงกว่าปริญญาตรี  - คน คิดเป็นร้อยละ -  

4. อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกษตรกร   15 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.0 
ค้าขาย   6   คน คิดเป็นร้อยละ  20.0 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ -   คน คิดเป็นร้อยละ - 
รับจ้างทั่วไป  9 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.0 
นิสิต/นักศึกษา   -    คน    คิดเป็นร้อยละ - 
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ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 

ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 7 คิดเป็นร้อยละ

23.3 
23   คิดเป็นร้อยละ

76.7 
 

2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 26 คิดเป็นร้อยละ
86.7 

4 คิดเป็นร้อยละ 
13.3 

 

3.มีความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการตามล าดับคิว 

24 คิดเป็นร้อยละ
80.0 

6 คิดเป็นร้อยละ 
20.0 

 

4.ความพร้อมของอุปกรณ์ 17 คิดเป็นร้อยละ
56.7 

13   คิดเป็นร้อยละ
43.3 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
5.ความสุภาพเรียบร้อยในการพูดจา 21 คิดเป็นร้อยละ

70.0 
9 คิดเป็นร้อยละ 

30.0 
 

6.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 25 คิดเป็นร้อยละ 
83.3 

5 คิดเป็นร้อยละ  
16.7 

 

7.การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 18 คิดเป็นร้อยละ
60.0 

12 คิดเป็นร้อยละ  
40.0 

 

8.ความเอาใจใส่การให้บริการ 17 คิดเป็นร้อยละ 
56.7 

13 คิดเป็นร้อยละ 
43.3 

 

9.การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่  15 คิดเป็นร้อยละ
50.0 

15 คิดเป็นร้อยละ 
50.0 

 

10.ความซื่อสัตย์ สุจริต 9 คิดเป็นร้อยละ
30.0 

21 คิดเป็นร้อยละ
70.0 

 

11.ความพึงพอใจภาพรวมของการให้บริการ 25 คิดเป็นร้อยละ 
83.3 

5 คิดเป็นร้อยละ  
16.7 

 

 
 
 


