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สรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตในภำครัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ได้จัดท ำ 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและควำม 
ไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปประกอบกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรให้บริกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจใช้เป็นแบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์  สอบถำมผู้รับบริกำรภำยหลัง 
กำรให้บริกำรทันที โดยได้ส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรที่มำขอรับบริกำรหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน 
ป.ป.ท.  จ ำนวน 25 หน่วยงำน โดยกำรส ำรวจครั้ งนี้ มีผู้ ตอบแบบส ำรวจจ ำนวนทั้ งสิ้ น  511 ชุด 
เป็นผู้รับบริกำรที่มำรับบริกำรด้วยตนเองทั้งหมด โดยสรุปผลส ำรวจทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประเภทของผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และงำนบริกำรที่ได้รับ 

ส่วนที่ 2  สรุปควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจ 
ส่วนที่ 3  ส่วนประเมินผลควำมพึงพอใจด้วยเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวม 
ส่วนที่ 4  ส่วนสรุปข้อเสนอแนะ/แนวทำงปรับปรุงกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำร 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมโดยกำรขอให้ผู้รับบริกำรขององค์กรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจด้วยกำรประเมินผ่ำน
ระบบออนไลน์ผ่ำน QR Code จ ำนวน 511 รำย และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ผลกำรศึกษำ 
 จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ประจ ำปีงบประมำณ ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

        จำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประเภท
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งำนบริกำรที่ได้รับ และหน่วยงำนที่ให้บริกำร แสดงผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมลักษณะข้อมูลเชิงคุณภำพ 

รำยกำร จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 
     ชำย 
     หญิง 

 
297 
214 

 
58.12 
41.88 

รวม 511 100 
2. อำยุ 

ต่ ำกว่ำ 20 ปี 
21-30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51-60 ป ี
60 ปีขึ้นไป 

 
7 

76 
182 
134 

95 
17 

 
1.37 

14.87 
35.62 
26.22 
18.59 

3.33 

รวม 511 100 
3.ระดับกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ 
อนุปริญญำ/วิชำชีพ 
ปริญญำตรี 
สูงกว่ำปริญญำตรี 

 
10 
69 
24 

257 
151 

 
1.96 

13.50 
4.70 

50.29 
29.55 

รวม 511 100 
4.ประเภทของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ผู้ร้องเรียน/ผู้กล่ำวหำ 
พยำน/ผู้ใหถ้้อยค ำ 
ผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ถูกกล่ำวหำ 
เครือข่ำยกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ 
บุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
หน่วยงำนภำครัฐ 
หน่วยงำนภำคเอกชน 
อ่ืนๆ 

62 
98 
22 
31 

220 
49 
10 
19 

12.13 
19.18 

4.31 
6.07 

43.05 
9.59 
1.96 
3.72 

รวม 511 100 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมลักษณะข้อมูลเชิงคุณภำพ (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
4.หน่วยงำนทีใ่หบ้ริกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
กองกฎหมำย 
กองกำรต่ำงประเทศ 
กองบริหำรคดี 
กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๑ 
กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๒ 
กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๓ 
กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๔ 
กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๕ 
กองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
กองอ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๑ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๒ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๓ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๔ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๕ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๖ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๗ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๘ 
ส ำนักงำน ปปท. เขต ๙ 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

 
128 

6 
10 

4 
16 

3 
12 
16 
15 
25 
20 

1 
20 
12 
12 
13 
32 
13 
41 
19 
45 
19 

0 
8 

21 
 

 
25.05 

1.17 
1.96 
0.78 
3.13 
0.59 
2.35 
3.13 
2.94 
4.89 
3.91 
0.20 
3.91 
2.35 
2.35 
2.54 
6.26 
2.54 
8.02 
3.72 
8.81 
3.72 
0.00 
1.57 
4.11  

รวม 511 100 
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จำกตำรำงข้ำงต้นพบว่ำ 
 

1. เพศ 
 ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง โดยเพศชำยมีจ ำนวน 297 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.12 เพศหญิง จ ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 41.88 ตำมล ำดับ 

2. อำยุ 
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมอำยุระหว่ำง 31-40 ปี มีจ ำนวน 182 คน อำยุระหว่ำง  

41-50 ปี มีจ ำนวน 134 คน อำยุระหว่ำง 51-60 ปี มีจ ำนวน 95 คน  อำยุระหว่ำง 21-30 ปี มีจ ำนวน 76 
คน อำยุ 60 ปีขึ้นไป มีจ ำนวน 17 คน และอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี มีจ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62 ร้อยละ 
26.22 ร้อยละ 18.59 ร้อยละ 14.87 ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 1.37 ตำมล ำดับ 

3. ระดับกำรศึกษำ 
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับกำรศึกษำปริญญำตรี มีจ ำนวน 257 คน ระดับสูงกว่ำ

ปริญญำตรี 151 คน ระดับมัธยมศึกษำ มีจ ำนวน 69 คน ระดับอนุปริญญำ/วิชำชีพ มีจ ำนวน 24 คน และระดับ
ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ มีจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.29 ร้อยละ 29.55 ร้อยละ 13.50 ร้อยละ 4.70 และ
ร้อยละ 1.96 ตำมล ำดับ 

4. ประเภทของผู้รับบริกำร  
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ประเภทของผู้รับบริกำรเป็นบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. มีจ ำนวน 220 คน 

พยำน/ผู้ใช้ถ้อยค ำ มีจ ำนวน 98 คน ผู้ร้องเรียน/ผู้กล่ำวหำ มีจ ำนวน 62 คน หน่วยงำนภำครัฐ มีจ ำนวน 49 คน  
เครือข่ำยกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ มีจ ำนวน 31 คน ผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ถูกกล่ำวหำ จ ำนวน 22 คน 
ผู้รับบริกำรนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ในแบบสอบถำม มีจ ำนวน 19 คน และหน่วยงำนภำคเอกชน มีจ ำนวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.05 ร้อยละ 19.18 ร้อยละ 12.13 ร้อยละ 9.59 ร้อยละ 6.07 ร้อยละ 4.31 ร้อยละ 3.72 
และร้อยละ 1.96 ตำมล ำดับ 

5.หน่วยงำนทีใ่หบ้ริกำร 
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเข้ำรับบริกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท.  

ได้แก่ ส ำนักงำน ปปท. เขต ๔ มีจ ำนวน 32 คน กองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ มีจ ำนวน 25 คน ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต มีจ ำนวน 21 คน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน มีจ ำนวน 20 คน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร มีจ ำนวน 20 คน ส ำนักงำน ปปท. เขต ๗ มีจ ำนวน 19 คน ส ำนักงำน ปปท. เขต ๙ มีจ ำนวน 19 คน
กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๑ มีจ ำนวน 16 คน กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๔ มีจ ำนวน 16 คน 
กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๕ มีจ ำนวน 15 คน ส ำนักงำน ปปท. เขต ๓ มีจ ำนวน 13 คน ส ำนักงำน 
ปปท. เขต ๕ มีจ ำนวน 13 คน กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๓ มีจ ำนวน 12 คน ส ำนักงำน ปปท. เขต ๑ 
มีจ ำนวน 12 คน ส ำนักงำน ปปท. เขต ๒ มีจ ำนวน 12 คน กองกำรต่ำงประเทศ มีจ ำนวน 10 คน กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร มีจ ำนวน 8 คน กองกฎหมำย มีจ ำนวน 6 คน กองบริหำรคดี มีจ ำนวน 4 คน กองปรำบปรำม 
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กำรทุจริตในภำครัฐ ๒ มีจ ำนวน 3 คน และกองอ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.05 ร้อยละ 8.81 ร้อยละ 8.02 ร้อยละ 6.26 ร้อยละ 4.89 ร้อยละ4.11 ร้อยละ 3.91 ร้อยละ 3.91 
ร้อยละ 3.72 ร้อยละ 3.72 ร้อยละ 3.13 ร้อยละ 3.13 ร้อยละ 2.94 ร้อยละ 2.54 ร้อยละ 2.54 ร้อยละ 
2.35 ร้อยละ 2.35 ร้อยละ 2.35 ร้อยละ 1.96 ร้อยละ 1.57 ร้อยละ 1.17 ร้อยละ 0.78 ร้อยละ 0.59  
และร้อยละ 0.20 ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 2  สรุปควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจ 
 ส่วนที่ 2 เป็นกำรสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีส ำนักงำน ป.ป.ท. โดยจ ำแนกตำมหัวข้อค ำถำม
ทั้งหมด 14 ข้อค ำถำม โดยมีผู้ตอบแบบส ำรวจจ ำนวนทั้งสิ้น 511 คน และสำมำรถสรุปผลควำมพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้ดังตำรำง  

ตำรำงท่ี 2  สรุปจ ำนวนและร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเด็นควำมพึงพอใจ 

หัวข้อค ำถำม 

ระดับควำมพึงพอใจ  

พอ
ใจ

 

ร้อ
ยล

ะ 

เฉ
ยๆ

 

ร้อ
ยล

ะ 

ไม่
พอ

ใจ
 

ร้อ
ยล

ะ 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 487 95.30 24 4.70 0 0.00 

2. ไม่เลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำร 492 96.28 19 3.72 0 0.00 

3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 470 91.98 39 7.63 2 0.39 

4. มีกำรเผยแพร่ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบอย่ำงชัดเจน 458 89.63 48 9.39 5 0.98 
5. น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
    เพ่ือลดขั้นตอนกำรให้บริกำร 446 87.28 60 11.74 5 0.98 

ผลเฉลี่ยด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร  92.09  7.44  0.47 
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ตำรำงท่ี 2 สรุปจ ำนวนและร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเด็นควำมพึงพอใจ (ต่อ) 

หัวข้อค ำถำม 
ระดับควำมพึงพอใจ  

พอ
ใจ

 

ร้อ
ยล

ะ 

เฉ
ยๆ

 

ร้อ
ยล

ะ 

ไม่
พอ

ใจ
 

ร้อ
ยล

ะ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  
6. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้เกีย่วกับงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดีสำมำรถ 
    ให้ค ำปรึกษำ/ชี้แจงแก้ไขปัญหำ 493 96.48 17 3.33 1 0.20 

7. เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 499 97.65 12 2.35 0 0.00 

8. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้บริกำรตำมควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง 493 96.48 17 3.33 1 0.20 

9. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติ 497 97.26 13 2.54 1 0.20 

10. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 493 96.48 17 3.33 1 0.20 

11. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่ขอสิ่งตอบแทน 496 97.06 15 2.94 0 0.00 

ผลเฉลี่ยด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  96.90  2.97  0.13 

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  

12. เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 495 96.87 16 3.13 0 0.00 

13. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 492 96.28 18 3.52 1 0.20 

14. ผลกำรให้บริกำรในภำพรวม 497 97.26 13 2.54 1 0.20 

ผลเฉลี่ยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  
96.80 

 
3.07 

 
0.13 

ผลเฉลี่ยภำพรวมทั้ง 3 ด้ำน  95.26  4.50  0.24 

 ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกเป็นรำยประเด็น ในครั้งนี้ 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน ป.ป.ท. โดยมีควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยร้อยละ 95.26 สรุปเป็นรำยด้ำน ได้ดังนี ้

1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร   อยู่ในระดับพึงพอใจ    คิดเป็นร้อยละ 92.09 
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร                อยู่ในระดับพึงพอใจ    คิดเป็นร้อยละ 96.90 
3. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร               อยู่ในระดับพึงพอใจ    คิดเป็นร้อยละ 96.80 
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ส่วนที่ 3  ส่วนประเมินผลควำมพึงพอใจด้วยเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวม 

 จำกตำรำงที่ 3  น ำมำประเมินควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมในภำพรวมด้วยค่ำเฉลี่ยคะแนน
ควำมพึงพอใจ เทียบกับเกณฑ์ประเมินเป็นดังนี้ 

 ระดับควำมพึงพอใจ    ร้อยละ 65  มีค่ำคะแนน 1 
 ระดับควำมพึงพอใจ    ร้อยละ 70  มีค่ำคะแนน 2 
 ระดับควำมพึงพอใจ    ร้อยละ 75  มีค่ำคะแนน 3 
 ระดับควำมพึงพอใจ    ร้อยละ 80  มีค่ำคะแนน 4 
 ระดับควำมพึงพอใจ    ร้อยละ 85  มีค่ำคะแนน 5 

ตำรำงท่ี 3 ผลกำรประเมินแบบส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำน ป.ป.ท. 

ประเด็นค ำถำม 
จ ำนวน 

ผู้แบบสอบถำม 
(N) 

จ ำนวน 
ผู้แบบสอบถำม 
ที่พึงพอใจ (คน) 

ร้อยละ 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 511 487 95.30 

2. ไม่เลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำร 511 492 96.28 

3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 511 470 91.98 

4. มีกำรเผยแพร่ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบอย่ำงชัดเจน 511 458 89.63 
5. น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
    เพ่ือลดขั้นตอนกำรให้บริกำร 511 446 87.28 

ผลเฉลี่ยด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร 92.09 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
6. เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีควำมรู้เกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี 
    สำมำรถให้ค ำปรึกษำ/ชี้แจงแก้ไขปัญหำ 

511 493 96.48 

7. เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 511 499 97.65 

8. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้บริกำรตำมควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง 511 493 96.48 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรประเมินแบบส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำน ป.ป.ท. (ต่อ) 

ประเด็นค ำถำม 
จ ำนวน 

ผู้แบบสอบถำม 
(N) 

จ ำนวน 
ผู้แบบสอบถำม 
ที่พึงพอใจ (คน) 

ร้อยละ 

9. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติ 511 497 97.26 

10. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 511 493 96.48 

11. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่ขอสิ่งตอบแทน 511 496 97.06 

ผลเฉลี่ยด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 96.90 

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

12. เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 511 495 96.87 

13. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 511 492 96.28 

14. ผลกำรให้บริกำรในภำพรวม 511 497 97.26 

ผลเฉลี่ยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 96.80 

สรุปผล 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรส ำนักงำน ป.ป.ท. ครั้งนี้ อยู่ใน
ระดับคะแนน ดังนี้ 

1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร  ควำมพึงพอใจร้อยละ  92.09  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร              ควำมพึงพอใจร้อยละ  96.90  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
3. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร         ควำมพึงพอใจร้อยละ  96.80  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 

ส่วนที่ 4  ส่วนสรุปข้อเสนอแนะ/แนวทำงปรับปรุงกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำร 

     ไม่มีผู้รับบริกำรแสดงควำมคิดเห็นในส่วนนี้ 
 


