
   
 
 

     แบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
การเบิกสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 

   ของข้าราชการครู บคุลากรทางการศึกษา และผู้รับบ านาญ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
 
 

อาคารอ านวนการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชัน้ 4 
ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

โทร 053-112333 ต่อ 106 โทรสาร 053-112677 
  

 



 
ค าน า 

  

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบ านาญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามค่านิยมขององค์กรในการ
พัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์ และการ
ให้บริการด้วยความจริงใจและซ่ือสัตย์ต่อผู้มารับบริการ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อองค์กรและผู้ให้บริการด้วย 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามด้วยความเป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานการ
ให้บริการต่อไป 

 
 
  
            
                                                                                   (นายรตนภูมิ  โนสุ) 

                                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
                                           ตุลาคม 2562 

 
  



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 300 คน (ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 100 คน,ผู้บ านาญจ านวน 200 คน) 
ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ระยะเวลาในการให้บริการ 
  ดีมาก  จ านวน 300 คน คิดเป็น (100%) 
  ดี  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
 1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 
  ดีมาก  จ านวน 289 คน คิดเป็น (96.33%) 
  ดี  จ านวน   11 คน คิดเป็น (3.67%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงที่สุภาพ 
  ดีมาก  จ านวน 300 คน คิดเป็น (100%) 
  ดี  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
 2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 
  ดีมาก  จ านวน 294 คน คิดเป็น (98%) 
  ดี  จ านวน   6 คน คิดเป็น (2%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
  ดีมาก  จ านวน 296 คน คิดเป็น (98.66%) 
  ดี  จ านวน   4 คน คิดเป็น (1.33%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
 2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
  ดีมาก  จ านวน 285 คน คิดเป็น (95%) 
  ดี  จ านวน   15 คน คิดเป็น (5%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 



 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ 
  ดีมาก  จ านวน 300 คน คิดเป็น (100%) 
  ดี  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ดีมาก  จ านวน 296 คน คิดเป็น (98.66%) 
  ดี  จ านวน   4 คน คิดเป็น (1.33%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
 3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 
  ดีมาก  จ านวน 300 คน คิดเป็น (100%) 
  ดี  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 4.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
  ดีมาก  จ านวน 300 คน คิดเป็น (100%) 
  ดี  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
 4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ดีมาก  จ านวน 300 คน คิดเป็น (100%) 
  ดี  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  พอใช้  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
  ปรับปรุง  จ านวน    0 คน คิดเป็น (0%) 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกคน จ านวน 6 ข้อ คือ ระยะเวลาในการให้บริการ,การให้บริการด้วย
ถ้อยค าและน้ าเสียงที่สุภาพ,ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ,ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ,การ
ให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ และ ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่วนหัวข้ออื่น ๆ ผู้ประเมินให้ความพึง
พอใจในระดับดีและดีมาก ส่วนความพึงพอใจในระดับ พอใช้ และ ปรับปรุงไม่มีผู้ประเมินในระดับนี้ 
 
 
 
 

 



 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
1.1 ระยะเวลาในการให้บริการ 300(100%) 0 0 0 

   1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

289(96.33%) 11(3.67%) 0 0 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     
   2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงที่สุภาพ 300(100%) 0 0 0 
   2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 294(98%) 6(2%) 0 0 
   2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 296(98.66%) 4(1.33%) 0 0 
   2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 285(95%) 15(5%) 0 0 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
   3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ    300(100%) 0 0 0 
   3.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 296(98.66%) 4(1.33%) 0 0 
   3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 300(100%) 0 0 0 
4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     
   4.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 300(100%) 0 0 0 
   4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 300(100%) 0 0 0 

    
      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 

 

หน่วยงานได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้ขึ้นมา เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง 
คุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามด้วยความ 
เป็นจริง ดังต่อไปนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง     ) 
 1.1 เพศ ชาย  หญิง 
 1.2 อายุ 20-29 ป ี 30-39 ป ี 40-49 ป ี 50-59ปี     60ปีขึ้นไป 
 1.3 สถานภาพการท างานปัจจุบัน 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ลูกจ้างประจ า 
  ผู้รับบ านาญ 
  อ่ืน ๆ............................................ 
 1.4 ท่านมารับการบริการเรื่องใด 
  ค่ารักษาพบาบาล 
  ค่าการศึกษาบุตร 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
1.1 ระยะเวลาในการให้บริการ     

   1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว     
2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     
   2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงที่สุภาพ     
   2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ     
   2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ     
   2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว     
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
   3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ        
   3.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก     
   3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ     
4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     
   4.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ     
   4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์     

 



 
    
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................. ........................................................ ...... 
 ............................................................................................................................. .............................................................. 
 ............................................................................................................................. .............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

23 (92%) 2 (8%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 23 (92%) 2 (8%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 23 (92%) 2 (8%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 23 (92%) 2 (8%)   

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 23 (92%) 2 (8%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 23 (92%) 2 (8%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขัน้ตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 23 (92%) 2 (8%)   

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 23 (92%) 2 (8%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 23 (92%) 2 (8%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 24 (96%) 1 (4%)   

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 23 (92%) 2 (8%)   

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 25 (100%)    

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 24 (96%) 1 (4%)   

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 25 (100%)    

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 24 (96%) 1 (4%)   

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 24 (96%) 1 (4%)   

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 25 (100%)    

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

24 (96%) 1 (4%)  

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 24 (96%) 1 (4%)   

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 25 (100%)    

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 25 (100%)    

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

  



เดือน ตุลาคม 61  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  25  คน 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

1.1ระยะเวลาในการให้บริการ 25 (100%)    

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
คล่องตัว 

25 (100%)   

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     

2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 25 (100%)    

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 23 (92%) 2 (8%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 24 (96%) 1 (4%)   

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    
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2.1 การให้บริการด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงท่ีสุภาพ 25 (100%)    

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 25 (100%)    

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 24 (96%) 1 (4%)   

2.4 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 24 (96%) 1 (4%)   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเพียงพอส าหรับอุปกรณ์ในการให้บริการ  25 (100%)    

3.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 24 (96%) 1 (4%)   

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 25 (100%)    

4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ     

4.1 การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 25 (100%)    

4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 25 (100%)    

 

 


