บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
ที่ นม ๕๕๒๐๑/ '
วันที่ ^ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริ'การของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
ด้วยงานธุรการ ฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการ
ให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง จากประขาซนที่เข้ารับการบริการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
มีรายละเอียดดังนี้
๑. มีประซาซนเข้ารับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน
๓๐๗ ราย และมีผู้1ห้ความร่วมมือในการกรอกสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๑
ของประซาซนที่เข้ารับบริการ
๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับบริการให้ความร่วมมือในการกรอกสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน
๑๖ ราย สามารถสรุปได้ดังนี้
๒.๑ มีผู้เข้ารับบริการให้ความร่วมมือในการกรอกสำรวจๆ แยกตามเพศ เป็นขายจำนวน ๘ ราย
และหญิงจำนวน ๘ ราย
๒.๒ มีผู้เข้ารับบริการให้ความร่วมมือในการกรอกสำรวจๆ แยกตามช่วงอายุดังนี้
- ช่วงอายุระหว่าง ๗-๑๙ ปี จำนวน ๓ ราย
- ช่วงอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี จำนวน ๑ ราย
- ช่วงอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี จำนวน ๓
ราย'
- ช่วงอายุระหว่าง ๕๐-๔๙ ปี จำนวน ๖ ราย
- ช่วงอายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี จำนวน ๓ ราย
- ช่วงอายุระหว่าง ๖๐ปีฃึ้นไป จำนวน - ราย
๒.๓ ผู้เข้ารับบริการให้ความร่วมมือในการกรอกสำรวจๆ แยกตามประเภทงานที่เข้ารับบริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎรจำนวน ๓ราย และเข้ารับบริการด้านงานบัตรประจำตัวประซาซนจำนวน ๑๖ ราย
๒.๔ มืผู้เข้ารับบริการให้ความร่วมมือในการกรอกสำรวจๆ แยกตามช่วงเวลาที่เข้ารับบริการ
ช่วงเวลาระหว่าง ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. จำนวน ๑๑ ราย และช่วงเวลาระหว่าง ๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ จำนวน ๕ราย
๒.๕ ผู้เข้ารับบริการให้ความร่วมมือในการกรอกสำรวจฯ แยกตามที่อยูในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง)
จำนวน ๑๑ ราย และนอกเขตบริการ (ตำบลอื่น) จำนวน ๕ราย
๓. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
/ความพึงพอใจ...

-๒ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มิาโ1ที่สุด
(๑) (๒) (๓) (๔) (๔)

ด้านกระใ]วนการ/ขั้นตอนการให้บริการ - '
■ ๑ ๔ ๑0
๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซบซ้อนและมีความคล่องตัว
- - ๑ ๔ ๑0
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
- - ๑ ๑ ๑๔
๓. ความชัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
๑ - ๑ ๔ ๑๐
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
- ๔ ๑๑
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
- ๔ ๑๑
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการซองผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
๔ ๑๒
'^ )ความสุภาพ กิริยามารยาทซองเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- - - ๔ ๑๒
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
- - - ๔ ๑๒
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการซองเจ้าหน้าที่
- - - ๔ ๑๒
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
ให้คำแนะน0าซ่วยแก้!ฃป้ญหา
- - ๑ ๔ ๑๑
๔. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผ้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- - ๑ ๔ ๑๑
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยซนํในทางมิขอบ
ด้านสิงอำนวยความสะดวก
- - ๓ ๔ ๙
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
- - ๖ ๑0
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้อง,นำ ที่นั่งคอยรับบริการ
- - ๑ ๔ ๑๑
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
- - - ๔ ๑๑
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
- - ๑ - ๑๔
^ คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
- - - ๔ ๑๒
V การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเปียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. ป้าย ข้อความบอกจดบริการ/ป้ายประซาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
- - ๑ ๔ ๑0
๘. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ค่มีอและเอกสารให้ความรุ้
- - - ๔ ๑๑
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อปรันปรุงงานบริการ
- ดีมาก
จากการสุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านงานทะเปียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประซาซน ช่วงเดือนธันวาคม
๒๔๖๒ จำนวน ๑๖ ราย เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประซาซนของสำนักงานทะเปียนห้องถิ่นเทศบาล
ตำบลโนนสูง ประซาฃนทื่ใข้บริการมีความพึงพอใจในการบริการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘0-๙0 ของผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจฯ
นำ©กเทศมนต'รี
ใ*เพื่อโปรดทราบ
^ 1;
เรียน
/

ง.®\

เ^ ^ ^

(นายประสงค โพธี๋มีคิริ)
ขายกฒศมฆตรีตำบลโนนสง

-ฝ ม.ค. ผิ๒

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกบคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖ฬ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลที่'วไป
๑. เพศ เ^] ขาย
0ห ญ ัง
๒. อายุ ^ ๗-๑๙ ปี 0 1 1 ๒๐-๒๙ ป 0 1 1 ๓๐-๓๙ ป 0^0๔๐--๔๙ ป 0 0 1 ๕๐-๕๙ ป 0 0 1 ๖๐ปีขืนไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
งานทะเบียนราษฎร 0^านบัตรประจำตัวประชาชน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี่ในช่วงเวลาใด 0^)๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. [^] ๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. บีจจุบันอาศัยอยู่
0^ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง)
นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านตำงๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) ' (๓) (๔) (๔)
เ^านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1๑.ขั้นตอนการให้บริการไมยุงยากซับซ้อนและมีความคล'องตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
V^ ^
๓. ความซัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
^
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
V^
'น--'"?
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการชองผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/ใ เคลากรที่ให้ใ(ริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
น^
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรีอรู้น และความพรู้อมในการให้บริการชองเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
—
^ คำแนะนำช่วยแก่ไฃบีญหา
เจ้าหน้าหี่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความขื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รัขลินบน ไม่หาประโยชนํในทางมิชอบ
--':
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องใ!า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสิ่อประขาล้
ขาล้มพันธ์ธ/คู
/คู่ม่มือือและเอกสารให้
และเอกสารให้
ความรู
ความรู
้ ้^
I
ตอนที๓ ข้อเสนอแนเ เพื่อปรับปรุงงานบริการ.............0 :
ปี&
! (
011

011

V

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

V เณบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
^
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6?)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
^
๑. เพศ 2} ซาย
ป ี หญิง
-๖. อาย ^2 -๑๘ ป
๖0-๒๙ ป
๓๐-๓๙ ป
๔๐-๔๙ ปี
๔๐-๔๙ ปี [III ๖๐ ขึ้นไป
ท่านมารับบริการด้าน
งานทะเบียนราษฎร \2 งานบัตรประจำตัวประชาขน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี๋ในช่วงเวลาใด
๐๘■ ๓0-๑๒.๐๐ น. \2 ๑๓.๐๐-เวลาปีดท้าการ
๔. ปิจจุบันอาศัยอผู
X X ในเฃตบริการ (ตำบลโนนลูป 0 นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) * (๓) ■ (๔) (๔)
๘เานกระทวนการ/ขั้นดอนการให้บริการ
รุ-๙). ขั้นตอนการให้บริการโม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
.๔
๓. ความขัดเจนในการอธิบาย/ขี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
๔
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามสำตับก่อนหลัง)
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๔
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความด้องการของผู้รับบริการ
๔
ด้านเจ้าหน้าที่/ใ!คลากรที่ให้ใเริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๔
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
๔
๓. ความเอาใจใส่ กระดือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เข่น การตอบคำถามขี้แจงข้อสงลัย
/
ให้คำแนะนำช่วยแก้ไขบีญหา
0 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้ร้บบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
/
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบนไม่หาประโยขน‘ในทางมิขอบ
๔ ๔
ด้านสิ่งดำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตงของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
/
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่ทั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
๔'
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ?เครื่องมือ
^
๔ คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๔
๗. บีาย ข้อความบอกจุดบริการ/บีายประซาสัมพันธ์ มีความขัดเจนและเข้าใจง่าย
๔.
ฯ/
๘. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความรู้
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ

๓.
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/

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

' แ'ม'ขสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนฟ้องถิ่นเทศบาลตำ'ชลโนนสูง
^
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ-ศ. ๖๕๖?))
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
^ ซาย
0 หญิง
๒. อาย \ ^~ น ั I I ๒๐-๒๙ ป 1 1๓๐-๓๙ ป I I ๔๐-๔๙ ป I I ๔๐-๔๙ ปี [—1 ๖๙ปีขึ้น'1ป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
□ งานทะเบียนราษฎร □ โงานบัตรประจำตัวประซาชน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนื้[นช่วงเวลาใด \~1X ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ถ ๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. ปิจจุบันอาศัยอยู่
เ/เ ในเขตบริการ(ตำบลโนนสูง) [II นอกเขตบริการ(ตำบลอื่น).
ตอนที่๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
^
ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
(๑) (๒) (๓) (๔) (๔)
โ เกระไเวนการ/ขั้นตลบการให้ไ]ริการ
๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
น/
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความขัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
/
{
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนริซีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
/
๔. ความสะดวกที่ใด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
โ
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บคลากรที่ให้บริการ
/
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้!ห้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
/
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
/
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงลัย
^ คุำแนะนำช่วยแก่ไขบีญหา
๔. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยฃน้ไนทางมิชอบ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งชองหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
/I
ห
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
/
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
๔
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
/
/
๗. บีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ฟ้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความร้
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ.
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

'

แบบสำรวจความพึงพอใจ่ของผู้รับบริการเกี่ยวก้บัคุณ่ภาพในกา'ทั่ห้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
^
อำเภอในนสง จังหวัดนครราขสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖พฺ)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
[/^ ขาย
0 หญิง
๒. อายุ เ^] ๗-๑๙ ป 1111 ๒๐-๒๙ ป 1111 ๓๐-๓๙ ป [III ๔๐-๔๙ ป [31๔0-๔๙ ป 1—1 ๖๐ปฃนไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
0 งานทะเบียนราษฎร 0^งานบัตรประจำตัวประชาชน
๔. ทานมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนื้เ,นช่วงเวลาใด [3 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 01 ๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. บีจจุบันอาศัยอยู่
[ /Xในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) [II นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สฺด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑)' (๒) ' (๓) (๔) (๕)
กี่^นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
®). ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับข้อนและมีความคล่องตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความชัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิซีการให้บริการ (เรียงตามสำตับก่อนหลัง)
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการชองผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผ้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
*
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรีอร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความ! ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงลัย
*
( คำแนะนำช่วยแก้ไขปิญหา
* ^ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบติ ^ *
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน้ในทุ!งุมิซอบ
ด้านสิ่งลำนวยความสะดวก
ฬเ. *
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
^
๒. ความเพียงพอของสิ่งลำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. ฟ้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความ!
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ,
ขอชอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

แบ!!สำรวจความพึง,พอ1ใจ'ของผู้'รับ’บริการเกี่ยวกัขคุณ.ภาพในการ,ให้บริการของสำนักทะ!เบี!ยน,ห้องฎินเทศบาลตำบลโนนสูง
'"
^ อำเภอโนนลง จังหวัดนครราจสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) X
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
^
~
^
๑. เพศ
[^) ชาย
- 0 หญิง
^
^
^
๒. อายุ เ^] ๗-๑๙ป 03 ๒0-๒๙ป 0๓ ๐-๓ ๙ป
๔๐-๔๙ป 11——I๕๐-๕๙ป I—1๖๐ปชนโป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
1 1 1 1 งานทะเบียนราษฎร 0 1 งานบัตรประจำตัวประชาซน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนึ๋ในช่วงเวลาใด 0 " ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ถ ๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. บีจจุบันอาศัยอยู่
|0"ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) 0 นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ชองหน่วยงาน
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
ใ }นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
•๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
/ ไ
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
/
๓. ความชัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะน0าขั้นตอนในการให้บริการ
/
๔. ความเป็นธรรมชองขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับกัวนหลัง)
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการชองผ้รับบริการ
/
ด้านเจ้าหน้าที่/บคลากรที่ให้บริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
/' /
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางชองเจ้าหน้าที่
/
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
/
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
^ คำแนะนำช่วยแก้!ขบีญหา
๔. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผ้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เฟ้อกปฏิบัติ
/ 9
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบีตหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชนไนทางมิขอบ
ห
ด้านสิ่งคำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งชองหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
/
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้อง'นำ■ ที่,นั่งคยย,รับ,บริการ
ตั
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
/
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
/
๗. บีาย ข้อความบอกจดบริการ/บีายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๙
๙
๘. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความรู้
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ

4

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

V แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกบคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราขลืมา (ประจาปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๖&))
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
0 ^ Vาย
0 หญิง
๒. อายุ ^ ] ๗-๑๙ ป 0 ๒๐-๒๙ ป 1111 ๓๐-๓๙ ป 10 ๔๐-๔๙ ปี \0\ ๕0-๕.๙ ปี 0 ๖๐ปีฃึนไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
เ/เ^นทะเบียนราษฎร 0^ง์านบัตรประจำตัวประขาซน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี๋ในช่วงเวลาใด 0 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. ฟ้จจุบันอาศัยอยู่
ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) 0 นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
- ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) * (๓) (๔) (๔)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ใ]ริการ
๔
^}. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
1/
๓. ความขัดเจนในการอธิบาย/ขี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามสำตับก่อนหลัง)
๔
๕. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความด้องการของผู้รับบริการ
เ/
ด้านเจ้าหน้าที่/บคลากรที่ให้ใ]ริการ
เ/
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผ้โห้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีดวามรู้ ดวานสามารถในการให้บริการ เซ่น การตอบคำถามขี้แจงข้อสงสัย
ให้คำแนะนำช่วยแก่ไฃปีญหา
(^เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
./
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิขอบ
ด้านสิ่งลำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๔
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๕. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
^
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๙'
๗. ฟ้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ฟ้ายประขาสัมพันธ์ มีความขัดเจนและเข้าใจง่าย
๙'
๘. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/คุมอและเอกสารให้ความรู้
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนฟ้องถิ่นเทศบาลตำ‘มลโนนสูง
^
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราขสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒(ะ๖๑)
ตอนพี่ ๑ ข้อมูลนั่าโป
๑ . เพศ / \ ข า ย
0 หญิง
๒. อายุ เ^] ๗-๑๙ ปี [III ๒๐-๒๙ ปี
๓๐-๓๙ ปี 1111 ๔๐-๔๙ ปี [III ๕๐-๕๙ ปี 0 ๖๐'ปีขึ้น,1ป
งานบัตตรประจำตั
รประจำตัววประขาขน
ประขาขน
๓. ท่านมารังบ]บริ
๓.
บริการด้าน โ11งานทะเบี
1111งานทะเบียนราษภร
นราษฎร - งานบั
......................
.
.^., ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. I I๑๓.๐๐-เวลา'ปด'ทำการ
๔. ท่านมักจะมารับบริการพี่หน่วยงานนึ
๋ในซ่วงเวลาใด
[II ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) ^ {นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น)....^.:.^.,^ ^ ฬ
๔. บีจจุ,บันอาศัยอยู่
ตอนพี่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
น้อยพี่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากพี่สุด
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
(๑) (๒) (๓) (๔) (๔)
V.!นกระง]วนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
X
0 - ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากขับข้อนและมีศว'ไนศล่องตัว
X
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความขัดเจนในการอธิบาย/ขี้แจง/แนะน่าขั้นตอนในการให้บริการ
X
๔
๔. ความเปีนธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
๔. ความสะดวกพี่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
X"
X"
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าพี่/ง{คลากรที่ให้นริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
X
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
X
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรีอร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
X
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เซ่น การตอบคำถามขี้แจงข้อสงสัย
X
^ จำแนะน่าซ่วยแก้ไขบีญหา
^ . เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
X
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตหน้าที่ เซ่น ไม,รับสีนบน โม1หาประโยขน่ในทางมิขอบ
X
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
X
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
/
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เข่า พี่จอดรถ ห้อง'น่า ที่นั่งคอยรัชบริการ
X'
๓. ความสะอาดและสภาพสถานพี่พี่ให้บริการ
X
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
X
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
X
๖. การจัดสถานพี่และอุปกรณ์ความเปีนระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
X
^
๗. บีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประซาสัมพันธ์ มีความขัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประขาสัมพันธ์/ค่มีอและเอกสารให้ความร้
X
ตอนพี่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ.
ขอขอบคุณทุกท่านพี่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖®)
ตอนที่ ๑ ข้อมลทั่วใใเ
๑. เพศ
/ 'ชาย
1111 หญิง
๒. อายุ
๗-๑๙ ป \/ชี้',''๒๐-๒๙ ปี III] ๓๐-๓๙ ปี [III ๔๐-๔๙ ป [III ๔๐-๔๙ ป [—1 ๖๐ปขืนโป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
[IIIงานทะเบียนราษฎร ป ี งานบัตรประจำตัวประชาชน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนึ๋ในช่วงเวลาใด 0 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. ป้จจุบันอาศัยอยู่
0 ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง)
นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น)..!บี:..?).^.^V
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านตำงๆ ของหน่วยงาน
ความพีงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑)' (๒) (๓) (๔) (๔)
^ นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
" 9
๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
X
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความซัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะน่าขั้นตอนในการให้บริการ
/,
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามสำตับก่อนหลัง)
/
๔. ความสะดวกที่ได้รัชจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
/
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรหี่ให้ใ]ริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้[ห้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางชองเจ้าหน้าที่
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือรัน และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
/
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
^ คุาแนะน่าช่วยแก้ไขบีญหา
-1
''๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยฃน่ในทางมิชอบ
ด้านสิ่งคำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
/
/
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
X / ’/
๔. ความเพียงพอ ชองอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความซัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประขาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความรู้
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

V .แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
^
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
/
๑. เพศ
0 ชาย
0 หญิง
๖. อาย [2( ฅ๒®'๙ ปี
๒๐-๒๙ ปี
๔๐-๔๙ ปี
๔๐-๔๙ ปี
๖๐1ขึ้น'ไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
0 งานทะเบียนราษฎร 0}^งานบัตรประอำตัวประขาซน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี๋ในช่วงเวลาใด 0 1 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. บีจจบันอาศัยอยู่
[2เ ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) 0 นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น)..................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) ' (๓) (๔) (๔)
. -ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
/
V๑- ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากขับซ้อนและมีความคล่องตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
/
๓. ความขัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
/
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
/
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
/
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
/
ด้านเจ้าหน้าที่/ใ(คลากรที่ให้ใ เริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
/
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรีอร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
"7
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
/
ให้คำแนะนำช่วยแก!ขปีญหา
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฎิบัต
/
๖. ความชื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชนั[นทางมิชอบ
/
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
/
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
/
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
/,
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
โ /^
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
’
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
/
๗. ปิาย ข้อความบอกจุดบริการ/ปีายประชาสัมพันธ์ มีความขัดเจนและเข้าใจง่าย
/
๘. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คํมีอและเอกสารให้ความรู้
/
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ.

0

อ

อ

0

0 ปี

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

'- เนขบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสVนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
^
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๖ฝ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
01 ชาย
หญิง
^
๒. อายุ 1^1 ฝ-๑๙ ปี 1111 ๒๐-๒๙ ปี 1111 ๓๐-๓๙ ปี เ/ว ๔๐-๔๙ ปี \3 ๔๐-๔๙ ปี อ ๖๐ปีขึ้นไป
๓. ท่านมาริบบริการด้าน
1111งานทะเบียนราษฎร \ 0 งานบัตรประจำตัวประซาซน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี๋ในช่วงเวลาใด 0 ^ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓■ ๐๐-เวลาบัดทำการ
๔. บีจจบันอาศัยอย้
[I] ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) 0 \ นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น)...^^.
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) ' (๓) (๔) (๔)
^านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
'เ /
V^. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับช้อนและมีความคลองตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
เ/
๓. ความชัดเจนในการอซิบาย/ขี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
(/
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
เ/'
๔. ความสะดวกทั่โด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผ้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บคลากรที่ให้ใ]ริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผ้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรีอร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารสในการให้บริการ เข่น การตอบตำลามขี้แจงข้อสงสัย
ให้ตำแนะนำช่วยแก้ไขปิญหา
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผ้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความขื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยซน่ในทางมิขอบ
ด้านสิ่งดำนวผความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมาร้บบริการ
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนา ที่นั่งคอยรับบริการ
^
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
/
๗. ฟ้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ฟ้ายประขาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
/
๘. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความรู้
/
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ

0

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

'- เบชบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวลับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนน?เง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖&)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ ^ (ชาย
[II หญิง
๒. อายุ [^] ๗-๑๙ ป 13 ๒๐-๒๙ ป 113 ๓๐-๓๙ ปี อ ๔๐-๔๙ ปี ] 2 ๔๐-๔๙ ปี 113 ๖๐ปีฃึ้นไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
113งานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประจำตัวประชาซน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี๋ในช่วงเวลาใด โ /^ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. [^] ๑๓.๐๐-เวลาปิดทำการ
๔. บีจจุบันอาศัยอยู่
^นเขตบริก าร (ตำบลโนนสูง) โ3 นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) - (๓) (๔) (๔)

-ด้านกระใ]วนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
'^๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซอนและมีความคล่องตัว

๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความชัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
๔. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำตับก'อนหลัง)
๔. ความสะดวกที่!ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความด้องการของผู้รับบริการ

/
/
/
/'
/

ด้านเจ้าหน้าที่/ใเคลากรท'ให้ใ]ริการ

ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือรัน และความพรัอมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความ!' ความสามารกในการให้บริการ เข่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
ให้คำแนะนำช่วยแก้!ฃบีญหา
0 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ ับบริการเหมือนลันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบนไม่หาประโยขนํในทางมิขอบ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางนารับบริการ
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที,นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. ฟ้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประขาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความร
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ

X

๑.

/
/

/

๔
/
/'
/
1/
/
/

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

- '- แบบสำรวจความพึงพอใจฃองผู้รับบริการเกี่ยวกบคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศ1ขาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนลง จังหวัดนครราขสีมา (ประจำปีงบประมาณ ห.ศ. ๒๕๖6?)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
เพศ เ^] ชาย
๒. อายุ เ^] ๗-๑๙ ป 0 ๒๐-๒๙ ปี
๓๐-๓๙ ปี
ปี 0 ๕๐-๕๙ ปี 1111 ๖๐ปีฃึ้นไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
1111งานทะเบียนราษฎร^0^านบัตรประจำตัวประชาชน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้!นช่วงเวลาใด 1111 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๓.๐๐-เวลาปีดท่าการ
๕. บีจจุบันอาศัยอยู่
II] ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) :ทั่1]^นอกเฃตบริการ (ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) ’ (๓) (๔) (๕)
^านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้นริการ
[๑-ขั้นตอนการให้บริการไม1ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความชัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
๔. ความเปีนธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
๕. ความสะดวกที่!,ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
๑ .

ต

ด้านเจ้าหน้าที่/ใ1เคลากรหี่ให้ใ!ริการ

๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผ้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรีอรัน และความพรัอมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย
1น้ทุ้คำแนะนำ'ช่วยแก!ข'ปีญ,หา
['๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งชองหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔ คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. บีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มืความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสิ่อประซาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความรั
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ.
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ฅ)
ตอน'ที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
เ^]''ซาย
0 หญิง
๒. อาย [^] ๗-๑๙ ป 0 ๒0-๒๙ ปี
ปี 1111 ๔๐-๔๙ ปี
๔๐-๔๙ ปี
๖๐ปีขึ้นไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
0 งานทะเบียนราษฎร 0 งานบัตรประจำตัวประซาซน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนื้[นซ่วงเวลาใด 1111 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ^๑๓.๐๐-เวลาปีดทำการ
๔. บีจจ;บันอาศัยอยู่
0 ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) [2โ นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).....'?.:..^'^.'0,
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ซองหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑)' (๒) (๓) (๔) (๔)

0

0

^ ไนกระใเวนการ/ขั้นตอนการให้ใ]ริการ

ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความซัดเจนในการอธิบาย/ขี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
๔. ความเปีนธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รัชบริการ
๑.

๙
V/''
1/ V

ด้านเจ้าหน้าที่/ใเคลากรที่ให้ใเริการ

ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผ้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางซองเจ้าหน้าที่
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการซองเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เซ่น การตอบคำถามขี้แจงข้อสงลัย
^ ข้าแนะนำซ่วยแกั!ขบีญหา
๔. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบีต
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตี ิหน้าที่ เซ่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยซนํในทางมิซอบ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เข่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ทใ
ี่ ห้บริการ
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. บีาย ข้อความบอกจดบริการ/บีายประซาสัมพันธ์ มืความซัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประขาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความรู้
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ.
๑.

- น ั่^ )
/,
/ '

V/
๙

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

V- แบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของส^กหะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
^
อำเภอโนนลง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖69)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
X
๑. เพศ
เ^] ขาย
0 หญิง
๒. อายุ [0 ๗-๑๙ ปี 0 ๖๐-๒๙ ปี 01 ๓๐-๓๙ ปี อ ๔๐-๔๙ ปี / 0 ๔๐-๔๙ ปี 0 ๖๐ปีขึ้นไป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
[2^นทะเบียนราษฎร
านนัตรประจำตัวประซาซน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนื้!นซ่วงเวลาใด 0 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. [/'ที่๑๓.๐0-เวลา,ปีดทำการ
๔. บีจจุ'บันอาศัยอยู่
\^ ในเขตบริการ (ตำบลโนนสูง) 0 นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น)..................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(๑) (๒) ‘ (๓) (๔) (๔)
-ด้านกระบวนการ/ขั้นตลนการให้ใเริการ
V-'๖. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
/
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความซัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
V/
๔. ความเป็นธรรมซองขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามสำตับก่อนหลัง)
๙'
๔. ความละดวกที่!ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
■/
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความด้องการของผู้'รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/ใ]คลากรที่ให้บริการ
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
เ/
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือรัน และความพรัอมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๙'
๔. เจ้าหน้าที่มีความ! ความสามารถในการให้บริการ เซ่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงลัย
ให้คำแนะนำฃ่วยแกั!ฃปึญหา
/
0 ) เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผ้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฎิบต
เ/
๖. ค'วามซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบ้ตหน้าที่ เซ่น ไม่รับลินบน ไม่หาประโยฃน่ในทางมิขอบ
ด้านลิงอำนวยความสะดวก
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
1/
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เข่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
เ/
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
V/
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
^
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
๗. บีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประซาสัมพันธ์ มีความซัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความร้
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ,
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาใท้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง
^
อำเภอโนนลง จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖ธบั
ตอนหี่ ๑ ข้อมูลทั่วใป
^
๑. เพศ
0] ขาย
หญิง
^
๒. อายุ [^] ๗-๑๙ ปี [III ๒๐-๖๙ ปี [III ๓๐-๓๙ ปี ✓ ^] ๔๐-๔๙ ป อ ๔๐-๔๙ ปี [III ๖๐ปีขึ้นใป
๓. ท่านมารับบริการด้าน
งานทะเบียนราษฎร ^านบัตรประจำตัวประขาขน
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี๋ในช่วงเวลาใด 1111 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 1^๑๓.๐๐-เวลาปีดหำการ
๔. ปีจจุ,บันอาศัยอยู่
0ฌเขตบริการ(ตำบลโนนสูง) [III นอกเขตบริการ(ตำบลอื่น).................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(®)' (๒) (๓) (๔) (๔)
^ ไนกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
/
(3- ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับช้อนและมีความคล่องตัว
/
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. ความชัดเจนในการอธิบาย/ขี้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
/
/
๔. ความเปีนธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
/
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
/
ด้านเจ้าหน้าที่/ใ1!คลากรที่ให้บริการ
/
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๙
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
/
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มืความร้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามขี้แจงข้อสงสัย
/
เ^จำแน"นำช่,วยแเก้ไ,ขป้ญ'หา
/
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดย'โม่เลือก'ปฏิบัติ
X
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยฃนํในทางมิขอบ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
(/
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
เ/
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่า ที่จอดรถ ห้อง,นำ ที่ทั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดและสภาพสถานที่ที่ให้บริการ
/
I/
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
1/
'/
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
/
๗. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประขาสัมพันธ์ มืความซัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประขาสัมพันธ์/ค่มือและเอกสารให้ความร้
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
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แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศ,บาลตำบลโนนสูง
^
อำเภอโนนสง จังหวัดนครราซสีมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖^)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
^ ชาย
0 หญิง
๑.. เพศ
X X ๗-๑๙ ป 1111 ๒๐-๒๙ ป 0 ๓๐-๓๙ ป I I ๔๐-๔๙ ป I I ๔๐-๔๙ ป 1111 ๖๐ปีขึ้นไป
๒. อายุ
นบารับบริการด้าน
1111งานทะเบี
นราษภร 0 งานบัตรประจำตัวประซาซน
๓,. ท่านมารั
โ !]งานทะเบียนราษฎร
๔. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนึ๋ในซ่วงเวลาใด 0 ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.0๐-เวลาปิดทำการ
^—'
ในเซตบริการ (ตำบลโนนสูง) 0 นอกเขตบริการ (ตำบลอื่น).................
๔. บีจจบันอาศัยอย่
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ซองหน่วยงาน (๑) (๒) (๓) (๔) (๔)
0นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๔
3๒. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
/
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
/'
๓. ความซัดเจนในการอธิบาย/ขึ้แจง/แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
/
๔. ความเป็นธรรมซองขั้นตอนวิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
/
๔. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
/
๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บคลากรที่ให้บริการ
/
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้!ห้บริการ
/
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางซองเจ้าหน้าที่
/
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เซ่น การตอบคำถามขึ้แจงข้อสงสัย
/
^ คำแนะนำซ่วยแก้ไขปิญหา
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดย'โม่เสือก'ปฏิบัติ
/
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เซ่นไม่รับสินบน ไม่หาประโยซน้ในทางมืซอบ
/
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
/
/
๑. สถานที่ตั้งซองหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๒. ความเพียงพอซองสิ่งอำนวยความสะดวก เซ่า ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยรับบริการ
/
๓. ความสะอาดและสภาพสถานทีท
่ ่ีให้บริการ
ทั
/
๔. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
๔. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
/
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
/
/
๗. บีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ปีายประซาสัมพันธ์ มีความซัดเจนและเข้าใจง่าย
/
๘. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ค่มีอและเอกสารให้ความรู้
ตอนที่ ๓ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ.
ซอขอบคุณทุกท่านที่มาให้บริการจากเทศบาลตำบลโนนสูง

