
1 

 

ผลการส ารวจความพึงพอใจรอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของทั้ง 2 กระบวนงาน คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักได้    

ร้อยละ 79.66 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.93 
1. งานแผนงานและงบประมาณ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ 97 ชุด (ภารกิจสนับสนุน : แบบที่ 2)  
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 97) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.1 เพศ   
 หญิง 80 82.5 

ชาย 17 17.5 
1.2 อายุ   
 41-54 ปี 52 53.6 

26-40 ปี 28 28.9 
55 ปีขึ้นไป 16 16.5 
18-25 ปี 1 1.0 

1.3 ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 53 54.6 

ปริญญาโท 36 37.1 
 ปริญญาเอก 8 8.3 
1.4 ประเภทผู้ใช้บริการ   
 ข้าราชการ 80 82.5 

พนักงานกระทรวง 11 11.3 
พนักงานราชการ 4 4.1 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2.1 

1.5 ประสบการณ์ในการท างานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
 16 ปีขึ้นไป 60 61.9 

11-15 ปี 13 13.4 
0-5 ปี 12 12.4 
6-10 ปี 12 12.4 

 
 
 

 

กองแผนงานและวิชาการ 
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จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้  
 เพศ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.5 เป็นเพศชายเพียง ร้อยละ 17.5 
 อายุ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุ 41-54 ปี ร้อยละ 53.6 รองลงมาเป็น 26-40 ปี ร้อยละ 28.9 
 ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.6 รองลงมาเป็น
ปริญญาโท ร้อยละ 37.1 
 ประเภทผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 82.5 รองลงมาเป็นพนักงาน
กระทรวง ร้อยละ 11.3 และพนักงานราชการ ร้อยละ 4.1 และลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 2.1 
 ประสบการณ์ในการท้างานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 61.9 รองลงมาเป็น 11-15 ปี ร้อยละ 13.4 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (n = 97) 

คุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ* 

2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 97 3.8488 0.6365 มาก 
2.1.1) ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน เช้าใจง่าย 97 3.7938 0.6445 มาก 
2.1.2) การให้บริการสะดวก รวดเร็ว 97 3.9175 0.7022 มาก 
2.1.3) ช่องทางการให้บริการหลากหลาย 97 3.8351 0.7314 มาก 
2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 97 4.0801 0.6830 มาก 
2.2.1) มีความพร้อมในการให้บริการ 97 4.0412 0.7489 มาก 
2.2.2) เต็มใจ และความกระตือรือร้นในการให้บริการ 97 4.1340 0.7587 มาก 
2.2.3) กิริยา มารยาทในการให้บริการ สุภาพ เป็นมิตร 97 4.1856 0.7683 มาก 
2.2.4) มีความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการ 97 4.1031 0.6995 มาก 
2.2.5) ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา และตอบข้อสงสัยได้ 97 3.9691 0.7699 มาก 
2.2.6) มีความเป็นกลางในการให้บริการ (ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ) 95 4.0526 0.8170 มาก 
2.3 การบริการให้ข้อมูลข่าวสาร 97 3.9347 0.6815 มาก 
2.3.1) ข้อมูลการให้บริการครบถ้วน ทันสมัย 97 3.9588 0.7205 มาก 
2.3.2) เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง (เช่น เว็บไซต์ 
หนังสือเวียน แผ่นพับ อีเมลล์ Social Meadia) 

97 3.9381 0.7334 มาก 

2.3.3) มีความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 97 3.9072 0.7229 มาก 
2.4 สิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 97 3.9536 0.7138 มาก 
2.4.1) ป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการชัดเจน 97 3.9278 0.7806 มาก 
2.4.2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 97 4.0103 0.7568 มาก 
2.4.3) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น เครื่องเขียน 
แบบฟอร์ม โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์   
เป็นต้น 

97 3.9794 0.7635 มาก 

2.4.4) พ้ืนที่ให้นั่งรอเพียงพอขณะรับบริการหรือติดต่อ
ประสานงาน 

97 3.8969 0.7287 
มาก 

คุณภาพการให้บริการโดยรวม 97 3.9543 
(79.0860) 

0.5876 มาก 
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*เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 จากตารางที ่2 แสดงถึงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานแผนงานและงบประมาณของ
กองแผนงานและวิชาการ  โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9543) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้  
 ●  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8488) 
โดยมีความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการสะดวก รวดเร็วสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.9175) 
 ●  ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0801) 
โดยมีความพึงพอใจในเรื่องกิริยา มารยาทในการให้บริการ สุภาพเป็นมิตรสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.1856)  
 ●  ด้านการบริการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9347) โดยมี
ความพึงพอใจในเรื่องข้อมูลการให้บริการครบถ้วน ทันสมัย สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.9588)  
 ●  สิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.9536) โดยมีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.0103) 
 
ตารางท่ี 3 ความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการ (n = 97) 

ความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. 
ระดับความ 
เชื่อม่ัน* 

1. การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ 97 4.0619 
(81.2380) 

0.7158 มาก 

1) ท่านคิดว่าการให้บริการมีมาตรฐาน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 97 4.0515 0.7412 มาก 
2) ท่านรู้สึกเต็มใจที่จะกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป 97 4.0825 0.7729 มาก 
3) หากมีโอกาสท่านจะพูดถึงบริการที่ได้รับในทางบวก 96 4.0521 0.7591 มาก 

*เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 3 แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการงานแผนงานและงบประมาณของกอง
แผนงานและวิชาการโดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0619) โดยพบว่ารู้สึกเต็มใจที่จะกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.0825) 
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ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ขอให้สรุปแนวทางการด าเนินงานเป็นประจ า (1) 
- จัดกิจกรรมกองแผนสัญจร หน่วยงานต่างๆอาจใช้สอบถามความต้องการก็ได้ เพ่ือสื่อสารยุทธศาสตร์

ลงสู่ทุกระดับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการท างานร่วมกัน (1) 
- ควรมีการปฎิบัติชี้แจงแนวปฎิบัติให้เป็นในทิศทางเดียวกัน (1) 

จุดเด่นของการให้บริการ 

- เจ้าหน้าทีม่ีอัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้นให้บริการยิ้มแย้ม (2) 
- เจ้าหน้าทีม่ีความเข้าใจ อธิบายชัดเจนและติดตามงาน (1) 
- รวดเร็ว ชัดเจน (1) 
- เจ้าหน้าทีม่ีความกระตือรือร้นในการให้ข้อมูล (1) 

 
2. งานติดตามและประเมินผล  
ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ 87 ชุด (ภารกิจสนับสนุน : แบบที่ 2)  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 87) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.1 เพศ   
 หญิง 71 83.5 

ชาย 14 16.5 
1.2 อายุ   
 41-54 ปี 45 52.9 

26-40 ปี 25 29.4 
55 ปีขึ้นไป 15 17.7 

1.3 ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 48 56.5 

ปริญญาโท 31 36.5 
ปริญญาเอก 6 7.1 

1.4 ประเภทผู้ใช้บริการ   
 ข้าราชการ 68 80.0 

พนักงานกระทรวง 13 15.3 
พนักงานราชการ 2 2.4 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2.4 

1.5 ประสบการณ์ในการท างานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
 16 ปีขึ้นไป 48 56.5 

11-15 ปี 13 15.3 
6-10 ปี 13 15.3 
0-5 ปี 11 12.9 
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จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้  
 เพศ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.5 เป็นเพศชายเพียง ร้อยละ 16.5 
 อายุ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุ 41-54 ปี ร้อยละ 52.9 รองลงมาเป็น 26-40 ปี ร้อยละ 29.4 
 ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็น
ปริญญาโท ร้อยละ 36.5 
 ประเภทผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 80.0 รองลงมาเป็นพนักงาน
กระทรวง ร้อยละ 15.3 และพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 2.4 
 ประสบการณ์ในการท้างานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็น 11-15 ปี และ 6-10 ปี ร้อยละ 15.3 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (n = 87) 

คุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ* 

2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 87 3.9119 0.6904 มาก 
2.1.1) ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน เช้าใจง่าย 87 3.8851 0.7222 มาก 

2.1.2) การให้บริการสะดวก รวดเร็ว 87 3.9080 0.7413 มาก 

2.1.3) ช่องทางการให้บริการหลากหลาย 87 3.9425 0.7370 มาก 

2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 87 4.1111 0.6518 มาก 

2.2.1) มีความพร้อมในการให้บริการ 87 4.1149 0.7222 มาก 

2.2.2) เต็มใจ และความกระตือรือร้นในการให้บริการ 87 4.1379 0.7181 มาก 

2.2.3) กิริยา มารยาทในการให้บริการ สุภาพ เป็นมิตร 87 4.1954 0.6962 มาก 

2.2.4) มีความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการ 87 4.0575 0.7370 มาก 

2.2.5) ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา และตอบข้อสงสัยได้ 87 4.0115 0.7850 มาก 

2.2.6) มีความเป็นกลางในการให้บริการ (ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ) 87 4.1494 0.7076 มาก 

2.3 การบริการให้ข้อมูลข่าวสาร 86 4.0155 0.7175 มาก 

2.3.1) ข้อมูลการให้บริการครบถ้วน ทันสมัย 86 3.9767 0.7353 มาก 

2.3.2) เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง (เช่น เว็บไซต์ 
หนังสือเวียน แผ่นพับ อีเมลล์ Social Meadia) 

86 4.0465 0.7500 มาก 

2.3.3) มีความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 86 4.0233 0.7511 มาก 
2.4 สิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 87 4.0000 0.7353 มาก 

2.4.1) ป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการชัดเจน 87 4.0000 0.7625 มาก 

2.4.2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 86 4.0000 0.7670 มาก 

2.4.3) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น เครื่องเขียน 
แบบฟอร์ม โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์    
เป็นต้น 

87 4.0230 0.7773 มาก 

2.4.4) พ้ืนที่ให้นั่งรอเพียงพอขณะรับบริการหรือติดต่อประสานงาน 87 3.9655 0.7843 มาก 

คุณภาพการให้บริการโดยรวม 
87 4.0115 

(80.2300) 
0.6217 มาก 
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*เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงถึงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานติดตามและประเมินผลของ
กองแผนงานและวิชาการ โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0115 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้  
 ●  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9119) 
โดยมีความพึงพอใจในเรื่องช่องทางให้บริการหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.9425) 
 ●  ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1111) 
โดยมีความพึงพอใจในเรื่องกิริยา มารยาทในการให้บริการ สุภาพเป็นมิตรสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.1945)  
 ●  ด้านการบริการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0155) โดยมี
ความพึงพอใจในเรื่องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง (เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน แผ่นพับ อีเมลล์ Social 
Media) สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.0465)  
 ●  สิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0000) 
โดยมีความพึงพอใจในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น เครื่องเขียน แบบฟอร์ม โทรศัพท์ 
โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.0230) 
 

ตารางท่ี 3 ความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการ (n = 87) 

ความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. 
ระดับความ 
เชื่อม่ัน* 

1. การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ 87 4.1533 
(83.0660) 

0.7328 มาก 

1) ท่านคิดว่าการให้บริการมีมาตรฐาน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 87 4.1954 0.7752 มาก 
2) ท่านรู้สึกเต็มใจที่จะกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป 87 4.1494 0.8001 มาก 
3) หากมีโอกาสท่านจะพูดถึงบริการที่ได้รับในทางบวก 87 4.1149 0.7222 มาก 

*เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  มีความเชื่อม่ันระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง  มีความเชื่อมั่นระดับน้อยที่สุด 

 

ตารางที่ 3 แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการงานติดตามและประเมินผลของกอง
แผนงานและวิชาการโดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1533) โดยพบว่า การให้บริการมีมาตรฐาน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.1954) 
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ความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- อยากให้ จนท. กองแผน ออกบรรยายการลงข้อมูลและติดตามผลให้ (1) 
- ควรมีการรับเรื่อง / ข้อซักถามแทนกันได้ ไม่ใช่ปฎิเสธให้รอเจ้าของเรื่อง (1) 
- การประเมินตัวชี้วัด 11 ที่ไม่เป็นมาตราฐานขาดแนวทางท่ีชัดเจน (1) 
 

ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ปรับปรุง Doc. ให้เสถียร ป้องกันข้อมูลสูญหาย และสามารถเข้าตรวจระบบและแก้ไข 

ข้อมูลเองได้ (1) 
- ประสานงานมืออาชีพให้ข้อมูลครบถ้วน (1)  
- ตัวชี้วัด 1.1 จัดท าคู่มือการประเมินที่ชัดเจนกว่านี้ (1) 
- ต้องใส่ยอดเงินในระบบหลายรอบ และก่อนใส่ต้องแจ้งก่อนท าให้เพิ่มข้ันตอน (1) 
- จนท. อัธยาศัยดี มีความพร้อมในการให้บริการ (1) 
- จนท. มีความรู้และศักยภาพในการปฎิบัติภารกิจไม่มากหนัก ต้องพัฒนาจนสามารถ lead 

ภารกิจนั้นได้ ในขณะนี้ส่วนใหญ่ยังท าได้เพียง คณะกรรมการ (1) 
- กรุณาปรับปรุงแบบฟร์อมให้สะดวกต่อการประเมิน  (1) 
- แบบฟร์อมขอเสนอโครงการวิจัย (วช.) เปลี่ยนบ่อย (1) 

 
จุดเด่นของการให้บริการ 

- รวดเร็ว ชัดเจน (1)  
- ผอ. กองวางแผนที่เก่งและกริยามารยาทดี (1) 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการพิมพ์ฐานอย่างต่อเนื่อง (1) 
- บุคลากรเต็มใจให้บริการ (1) 
- จนท. มีความรับผิดชอบ และเต็มใจปฎิบัติงานดี (1) 
- จนท. เต็มที่ให้บริการ (1) 
- บุคลากรมีความรู้ให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาได้ ตอบข้อสงสัยได้ (1) 
- กิริยา มารยาทสุภาพมากทุกคนเต็มใจให้บริการ แม้ว่าโทรศัพท์นอกเวลา (1) 
 


