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  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอ
เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่างๆ โดยจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้เทศบาลเมืองลพบุรี
มีการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน   โดยมีการ
ดำเนินการดังนี้ 
  1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพ่ือ
สรุปผล จำนวน  62  คน 
  2. ระยะเวลาดำเนินงาน  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ  กลุ่มผู้รับบริการ  
และเรื่องที่ขอรับบริการ  
     
   ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมในการให้บริการของ
เทศบาลเมืองลพบุรี  ได้แก่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการประเมินค่าทางสถิติ 
และรายงานผลด้วยการพรรณนาความ 

 
/ผลการวิเคราะห์... 

 

จากผลการประเมินพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามลำดับจากมากไปหาน้อย รายละเอียดดังนี้ 

                ลำดับท่ี 1  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เกณฑ์เฉลี่ย 4.63 
                ลำดับท่ี 2  ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เกณฑ์เฉลี่ย 4.62 
                ลำดับท่ี 3  ด้านการกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ เกณฑ์เฉลี่ย 4.56 
       ลำดับที่ 4  ด้านอ่ืนๆ  เกณฑ์เฉลี่ย 4.44 

รวมเกณฑ์เฉลี่ยท้ัง 4 ด้าน  4.56  ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก   
คิดเป็นร้อยละ 91.29 
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ผลการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

ของเทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  62  คน) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1. เพศ    * ชาย 
            * หญิง 

35 
27 

56.5 
43.5 

 

2. อาย ุ  * ต่ำกว่า  30  ป ี  
            * 30 – 40  ป ี
            * 41 – 64  ป ี  
            * 65 ปีขึ้นไป 

13 
16 
18 
15 

21.0 
25.8 
29.0 
24.2 

 

3. อาชีพ   * รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ           
              * ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
              * ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ                             
              * รับจ้างทั่วไป  
              * นักเรียน/นักศึกษา                                    
              * แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
              * การเกษตร 
              * อ่ืนๆ.................................. 

7 
10 
8 

10 
9 

16 
2 
 

11.3 
16.1 
12.9 
16.1 
14.5 
25.8 
3.2 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. กลุ่มผู้ใช้บริการ   * ประชาชนทั่วไป   
                         * หนว่ยงานภาครัฐ   
                         * หนว่ยงานภาคเอกชน 

52 
5 
5 

83.9 
8.1 
8.1 

 

5. เรื่องที่ขอรับบริการ 
              * การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ          
              * การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน     
              * การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                       
              * การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน 
              * การออกแบบอาคาร 
              * การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
              * การชำระภาษีป้าย 
              * การขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ 
              * การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
              * การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
              * การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
              * การขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ                                      
              * การขอรับบริการจดทะเบียนพาณิชย์                            
              * อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...ขอหนังสือรับรองอาวุธปืน..... 

 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
8 

18 
2 

20 
0 
4 
2 
1 

 
1.6 
0 
0 
0 
0 

9.7 
12.9 
29.0 
3.2 

32.3 
0 

6.5 
3.2 
1.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
/สรุปผล... 
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 สรุปผล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5  ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 41 - 64 ป ี  
คิดเป็นร้อยละ 29.0  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพ แม่บ้าน/พ่อบ้านและเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 25.8  
กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 83.9 และส่วนใหญ่มารับบริการในเรื่องการขอรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 32.3 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการให้บริการ (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 62 คน) 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ  
X ̅ 

 
ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 33 29 0 0 0 4.53 มาก 

53.2 46.8 0 0 0 90.60 
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

38 24 0 0 0 4.61 มาก 
61.3 38.7 0 0 0 92.20 

3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 35 27 0 0 0 4.56 มาก 
56.5 43.5 0 0 0 91.20 

4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 35 27 0 0 0 4.56 มาก 
56.5 43.5 0 0 0 91.20 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคิวก่อน - หลัง 33 29 0 0 0 4.53 มาก 
53.2 46.8 0 0 0 90.60 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น  
ที่จอดรถ น้ำดื่ม สถานที่สำหรับรอรับบริการฯลฯ 

43 19 0 0 0 4.69 มาก 
69.4 30.6 0 0 0 93.80 

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 35 27 0 0 0 4.56 มาก 
56.5 43.5 0 0 0 91.20 

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
สะดวกเหมาะสม 

38 24 0 0 0 4.61 มาก 
61.3 38.7 0 0 0 92.20 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย เหมาะสม 

37 25 0 0 0 4.60 มาก 
59.7 40.3 0 0 0 92.00 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็วและเอาใจใส่ 33 29 0 0 0 4.53 มาก 
53.2 46.8 0 0 0 90.60 

3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 

42 20 0 0 0 4.68 มาก 
67.7 32.3 0 0 0 93.60 

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขั้นได้อย่าง
เหมาะสม 

43 19 0 0 0 4.69 มาก 
69.4 30.6 0 0 0 93.80 

ด้านอื่นๆ 
1.  เทศบาลมีการบริการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์

แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
27 35 0 0 0 4.44 มาก 

43.5 56.5 0 0 0 88.80 
/สรุปผล... 
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สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ รายละเอียด ดังนี้  
 1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
  1.1  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 62 คน มีความ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  33  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  29  คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย  4.53   ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ 90.60 
  1.2  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  38  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  24  คน  
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.61  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  92.20 
  1.3  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  35  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  27  คน เกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.56  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ 91.20 
  1.4  มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  35  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  27  คน เกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.56  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  91.20 
  1.5  เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคิวก่อน – หลัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 62 คน มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  33  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  29  คน เกณฑ์ระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ย 4.53  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  90.60 
 

 2. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
  2.1  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม สถานที่สำหรับรอรับ
บริการฯลฯ  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  43  คน  
และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  19  คน  เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ 
ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  93.80 
  2.2  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  35  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  27  คน เกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.56  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  91.20 
  2.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  38  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  
24  คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  4.61  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  92.20 

 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  3.1  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  37  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  
25  คน  เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  92.00 
 
 
 

/3.2เจ้าหน้าที่... 
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  3.2  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วนความเต็มใจรวดเร็วและเอาใจใส่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  33  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  29  คน เกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  90.60 
  3.3  เจ้าหน้าที ่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื ่อถือ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  42  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  
20  คน   เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.68  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  93.60 
  3.4  เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จำนวน  43  คน และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  19  คน เกณฑ์
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  93.80 
 4. ด้านอื่นๆ 
  4.1  เทศบาลมีการบริการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 62 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน  27  คน 
และพึงพอใจระดับมาก จำนวน  35  คน  เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44  ซึ่งอยู่ในเกฑณ์ความพึงพอใจ 
ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  88.88 
   

  ข้อเสนอแนะ 
  ในการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี ในครั้งนี้  
ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ และพบปัญหา/อุปสรรคของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชนในแต่ละด้าน   
เพื่อนำมาแก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนาในการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ควรมีการสำรวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชนในทุกปีงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก/ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

  ของเทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
**************************************** 

คำชี้แจง  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่างๆ โดยข้อมูลนี้จะเป็นการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้เทศบาลเมืองลพบุรีมีการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

ให้ท่านโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ   ชาย    หญิง 

      

2.  อายุ   ต่ำกว่า  30  ปี  30 – 40  ปี        41 – 64  ปี      65 ปีขึ้นไป 
  

3.  อาชีพ   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ            นักเรียน/นักศึกษา  
     ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท             แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
     ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ            การเกษตร 
     รับจ้างทั่วไป                                 อ่ืนๆ..................................  
 

   4.  กลุ่มผู้รับบริการ    ประชาชนทั่วไป    หน่วยงานภาครัฐ    หน่วยงานภาคเอกชน  
 

   5.  เรื่องท่ีขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                        การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ     การขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ 
                        การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน           การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
                        การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                        การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน                   การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                        การออกแบบอาคาร     การขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ                                      
                        การชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง     การขอรับบริการจดทะเบียนพาณิชย์                            
                        การชำระภาษีป้าย                                 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................................  

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการให้บริการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคิวก่อน - หลัง      

/ด้าน... 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอด
รถ น้ำดื่ม สถานที่สำหรับรอรับบริการฯลฯ 

     

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
สะดวกเหมาะสม 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย เหมาะสม 

     

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็วและเอาใจใส่      
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 

     

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขั้นได้อย่าง
เหมาะสม 

     

อ่ืนๆ      
1. เทศบาลมีการบริการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อประชาชน 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................................  

 
 
 

 
“ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้” 

 




















