
สรุปข้อมูลแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
หน่วยงาน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จํานวน 100 คน)
1. เพศ ชาย ร้อยละ 71.00 หญิง ร้อยละ 29.00
2. อายุ อายุตํํากว่า 20 ปี ร้อยละ 2.00 อายุ 21 - 30 ปี ร้อยละ 24.00

อายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 32.00 อายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 12.00
อายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 11.00 อายุ 61 ข้ึนไป ร้อยละ 19.00

3. การศึกษาทํีสําเร็จสูงสุด
ประถมศึกษาหรือตํํากว่า/ไม่ได้เรียน ร้อยละ 19.00 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.00
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.00 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.00
ปริญญาตรี ร้อยละ 31.00 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.00

4. อาชีพประจํา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.00 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 42.00
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 24.00 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 1.00
เกษตรกร/ประมง ร้อยละ 18.00 รับจ้างทัํวไป ร้อยละ 10.00
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ 1.00 ว่างงาน ร้อยละ 1.00
อืํน ๆ ระบุ ร้อยละ 0

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนด้านต่าง ๆ ในการรับบริการจากเทศบาล
1. สถานทีํตั้งหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ

พอใจน้อย ร้อยละ 3.00 ปานกลาง ร้อยละ 15.00
พอใจมาก ร้อยละ 82.00

2. ความเพียงพอของสิํงอํานวยความสะดวก เช่น ทํีจอดรถ ห้องน้ํา ทํีนัํงคอยรับบริการ
พอใจน้อย ร้อยละ 1.00 ปานกลาง ร้อยละ 9.00
พอใจมาก ร้อยละ 90.00

3. ความเป็นระเบียบ ความสะอาดของสถานทีํให้บริการโดยรวม
พอใจน้อย ร้อยละ 1.00 ปานกลาง ร้อยละ 15.00
พอใจมาก ร้อยละ 84.00

4. อุปกรณ์และเครืํองมือในการให้บริการเพียงพอ สะดวก ทันสมัย มีคุณภาพ
พอใจน้อย ร้อยละ 2.00 ปานกลาง ร้อยละ 5.00
พอใจมาก ร้อยละ 93.00
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5. ความพอใจต่อสํือประชาสัมพันธ์ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน
พอใจน้อย ร้อยละ 0 ปานกลาง ร้อยละ 1.00
พอใจมาก ร้อยละ 99.00

6. การให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
พอใจน้อย ร้อยละ 0 ปานกลาง ร้อยละ 0
พอใจมาก ร้อยละ 100

7. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ
พอใจน้อย ร้อยละ 0 ปานกลาง ร้อยละ 0
พอใจมาก ร้อยละ 100

8. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
พอใจน้อย ร้อยละ 0 ปานกลาง ร้อยละ 3.00
พอใจมาก ร้อยละ 97.00

9. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทํีผู้ให้บริการ
พอใจน้อย ร้อยละ 1 ปานกลาง ร้อยละ 5.00
พอใจมาก ร้อยละ 94.00

10. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าทํีผู้ให้บริการ
พอใจน้อย ร้อยละ 1 ปานกลาง ร้อยละ 14.00
พอใจมาก ร้อยละ 85.00

11. ความเอาใจใส่ กระตือรืนร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าทํี
พอใจน้อย ร้อยละ 2.00 ปานกลาง ร้อยละ 9.00
พอใจมาก ร้อยละ 89.00

12. เจ้าหน้าทีํมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา
ช่วยแก้ปัญหาได้

พอใจน้อย ร้อยละ 1 ปานกลาง ร้อยละ 6.00
พอใจมาก ร้อยละ 93.00

13. การดําเนินงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน สร้างประโยชน์
และพัฒนาท้องถิํน

พอใจน้อย ร้อยละ 0 ปานกลาง ร้อยละ 1.00
พอใจมาก ร้อยละ 99.00
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ปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ
- ไม่มี

สรุป ความคิดเห็นของประชาชนด้านต่าง ๆ ในการรับบริการจากเทศบาล โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจระดับ
“พอใจมาก” มากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับ “ปานกลาง” และ “พอใจน้อย” ตามลําดับ

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 92.70
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.38
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับ พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.92
สรุป ความคิดเห็นของประชาชนด้านต่างๆ ในการรับบริการจากเทศบาล มีความพึง

พอใจมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 99.08 และพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.92



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
๔.๑ การรายงานผลการสัมภาษณ์ความคิด เ ห็นของประชาชน ที่ มีต่อ เทศบาล

ตําบลขุนพัดเพ็ง
ประธาน - สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้ดําเนินการแจกแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ประชาชน ณ จุดบริการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการจากประชาชน
ในการนี้ ได้ให้ประชาชนตอบแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น จํานวน 1 ชุด ได้แก่
๑) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อเทศบาล เมื่อมารับบริการในด้านต่าง
ๆ ได้แก่ ด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ว่ามีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
หรือไม่ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ท่ี
นั่งคอยรับบริการ ความเป็นระเบียบ ความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์และเคร่ืองมือใน
การให้บริการเพียงพอหรือไม่ ความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์ ข้อความบอกจุด
บริการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว มีความชัดเจนในการอธิบายและ
แนะนําขั้นตอนการให้บริการ ความสุภาพ ความเอาใจใส่ มีความรู้ความสามารถ และมี
ความพร้อมในการให้บริการหรือไม่ รวมถึงการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน สร้างประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นได้เพียงใด
และประชาชนมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการของเทศบาลอย่างไรบ้าง
- ซ่ึงในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
ในการรับบริการด้านต่าง ๆ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งส้ิน จํานวน 100
ราย โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” มากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าการให้บริการของเทศบาลได้มีการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนใน
ทุก ๆ ด้าน เพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอของประชาชน

- ในส่วนของปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการนั้น ไม่มี
ประธาน- - ขอให้ทุกท่านในท่ีประชุมร่วมกันเสนอแนะ
ท่ีประชุม - ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้เวลาพอสมควร

มตท่ีิประชุม - รับทราบ


