
ผลการสํารวจความพงึพอใจของประชาชน
ประจําเดอืน มกราคม 2564

รายละเอยีด
2563 มถินุายน : ทกุสํานักงาน มผีูต้อบแบบสํารวจทั �งสิ�น   15   ราย


หนังสอืเดนิทาง

10 
รับรองเอกสาร

5 
ตรวจลงตรา

0 
หนังสอืนําตรวจลงตรา

0

เพศ
 หญงิ 8  ราย  ชาย 7  ราย

ชว่งอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี 0   ราย
20 - 29 ปี 13   ราย
30 - 39 ปี 2   ราย
40 - 49 ปี 0   ราย
50 - 59 ปี 0   ราย
60 ปีขึ�นไป 0   ราย

อาชพี
ประชาชน / บคุคลทั�วไป 15   ราย
ขา้ราชการ / เจา้หนา้ที�รัฐ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 0   ราย
ลกูจา้ง / พนักงานเอกชน 0   ราย
นักเรยีน / นักศกึษา 0   ราย

ชว่งเวลาเขา้รบับรกิาร

08:30 - 10:30 น. 5  ราย 10:30 - 12:30 น. 7  ราย

12:30  - 14:30 น. 3  ราย 14:30 - 16:30 น. 0  ราย

หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเฉลี�ย

1. กระบวนการ / ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

1.1. การตดิประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัขั �นตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 4.86

1.2. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามที�ประกาศหรอืแจง้ไว ้ 5.00

1.3. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 4.32

2. เจา้หนา้ที�หรอืบคุลากรที�ใหบ้รกิาร

2.1. ใหบ้รกิารดว้ยถอ้ยคําและนํ�าเสยีงที�สภุาพ 5.00

2.2. มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ สามารถตอบคําถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหคํ้าแนะนํา น่าเชื�อถอื เป็นตน้ 5.00

2.3. มคีวามซื�อสตัยใ์นการปฏบิตัหินา้ที� เชน่ ไมข่อสิ�งตอบแทน ไมรั่บสนิบน ไมห่าผลประโยชน ์ในทางมชิอบ เป็นตน้ 4.63

2.4. สามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ที�เกดิขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 5.00

3. สิ�งอาํนวยความสะดวก

3.1. มป้ีาย / สญัลกัษณ ์/ ประชาสมัพันธ ์บอกจดุบรกิาร 5.00

3.2. ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารในภาพรวม 5.00

3.3. การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การใหบ้รกิาร เชน่ กลอ่งรับฟังความคดิเห็น แบบสอบถามออนไลน ์เป็นตน้ 5.00

4. คณุภาพการใหบ้รกิาร

4.1. การใหบ้รกิารที�ไดรั้บตรงตามความตอ้งการ 5.00

4.2. ความครบถว้น ถกูตอ้งของการใหบ้รกิาร 5.00

4.3. คณุภาพการใหบ้รกิารในภาพรวม 4.41

 
หมายเหต ุ: ผลสํารวจจากประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร จากการสแกน QR code แบบประเมนิ หรอืเว็บไซต ์citizenfeedback.mfa.go.th เทา่นั�น



ผลการสํารวจความพงึพอใจของประชาชน
ประจําเดอืน กมุภาพันธ ์2564

รายละเอยีด
2563 พฤศจกิายน : ทกุสํานักงาน มผีูต้อบแบบสํารวจทั �งสิ�น   24   ราย


หนังสอืเดนิทาง

4 
รับรองเอกสาร

20 
ตรวจลงตรา

0 
หนังสอืนําตรวจลงตรา

0

เพศ
 หญงิ 19  ราย  ชาย 5  ราย

ชว่งอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี 8   ราย
20 - 29 ปี 3   ราย
30 - 39 ปี 3   ราย
40 - 49 ปี 2   ราย
50 - 59 ปี 8   ราย
60 ปีขึ�นไป 0   ราย

อาชพี
ประชาชน / บคุคลทั�วไป 17   ราย
ขา้ราชการ / เจา้หนา้ที�รัฐ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 2   ราย
ลกูจา้ง / พนักงานเอกชน 4   ราย
นักเรยีน / นักศกึษา 1   ราย

ชว่งเวลาเขา้รบับรกิาร

08:30 - 10:30 น. 18  ราย 10:30 - 12:30 น. 2  ราย

12:30  - 14:30 น. 4  ราย 14:30 - 16:30 น. 0  ราย

หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเฉลี�ย

1. กระบวนการ / ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

1.1. การตดิประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัขั �นตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 4.33

1.2. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามที�ประกาศหรอืแจง้ไว ้ 4.00

1.3. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 4.25

2. เจา้หนา้ที�หรอืบคุลากรที�ใหบ้รกิาร

2.1. ใหบ้รกิารดว้ยถอ้ยคําและนํ�าเสยีงที�สภุาพ 4.25

2.2. มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ สามารถตอบคําถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหคํ้าแนะนํา น่าเชื�อถอื เป็นตน้ 4.17

2.3. มคีวามซื�อสตัยใ์นการปฏบิตัหินา้ที� เชน่ ไมข่อสิ�งตอบแทน ไมรั่บสนิบน ไมห่าผลประโยชน ์ในทางมชิอบ เป็นตน้ 4.33

2.4. สามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ที�เกดิขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.17

3. สิ�งอาํนวยความสะดวก

3.1. มป้ีาย / สญัลกัษณ ์/ ประชาสมัพันธ ์บอกจดุบรกิาร 4.33

3.2. ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารในภาพรวม 5.00

3.3. การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การใหบ้รกิาร เชน่ กลอ่งรับฟังความคดิเห็น แบบสอบถามออนไลน ์เป็นตน้ 4.67

4. คณุภาพการใหบ้รกิาร

4.1. การใหบ้รกิารที�ไดรั้บตรงตามความตอ้งการ 4.17

4.2. ความครบถว้น ถกูตอ้งของการใหบ้รกิาร 4.17

4.3. คณุภาพการใหบ้รกิารในภาพรวม 4.17

 
หมายเหต ุ: ผลสํารวจจากประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร จากการสแกน QR code แบบประเมนิ หรอืเว็บไซต ์citizenfeedback.mfa.go.th เทา่นั�น



ผลการสํารวจความพงึพอใจของประชาชน
ประจําเดอืน มนีาคม 2564

รายละเอยีด
2564 มนีาคม : ทกุสํานักงาน มผีูต้อบแบบสํารวจทั �งสิ�น   25   ราย


หนังสอืเดนิทาง

25 
รับรองเอกสาร

0 
ตรวจลงตรา

0 
หนังสอืนําตรวจลงตรา

0

เพศ
 หญงิ 4  ราย  ชาย 21  ราย

ชว่งอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี 0   ราย
20 - 29 ปี 23   ราย
30 - 39 ปี 0   ราย
40 - 49 ปี 0   ราย
50 - 59 ปี 2   ราย
60 ปีขึ�นไป 0   ราย

อาชพี
ประชาชน / บคุคลทั�วไป 25   ราย
ขา้ราชการ / เจา้หนา้ที�รัฐ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 0   ราย
ลกูจา้ง / พนักงานเอกชน 0   ราย
นักเรยีน / นักศกึษา 0   ราย

ชว่งเวลาเขา้รบับรกิาร

08:30 - 10:30 น. 7  ราย 10:30 - 12:30 น. 0  ราย

12:30  - 14:30 น. 18  ราย 14:30 - 16:30 น. 0  ราย

หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเฉลี�ย

1. กระบวนการ / ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

1.1. การตดิประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัขั �นตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 3.84

1.2. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามที�ประกาศหรอืแจง้ไว ้ 3.68

1.3. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 3.68

2. เจา้หนา้ที�หรอืบคุลากรที�ใหบ้รกิาร

2.1. ใหบ้รกิารดว้ยถอ้ยคําและนํ�าเสยีงที�สภุาพ 3.84

2.2. มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ สามารถตอบคําถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหคํ้าแนะนํา น่าเชื�อถอื เป็นตน้ 3.84

2.3. มคีวามซื�อสตัยใ์นการปฏบิตัหินา้ที� เชน่ ไมข่อสิ�งตอบแทน ไมรั่บสนิบน ไมห่าผลประโยชน ์ในทางมชิอบ เป็นตน้ 3.84

2.4. สามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ที�เกดิขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 3.68

3. สิ�งอาํนวยความสะดวก

3.1. มป้ีาย / สญัลกัษณ ์/ ประชาสมัพันธ ์บอกจดุบรกิาร 2.48

3.2. ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารในภาพรวม 3.84

3.3. การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การใหบ้รกิาร เชน่ กลอ่งรับฟังความคดิเห็น แบบสอบถามออนไลน ์เป็นตน้ 2.48

4. คณุภาพการใหบ้รกิาร

4.1. การใหบ้รกิารที�ไดรั้บตรงตามความตอ้งการ 3.68

4.2. ความครบถว้น ถกูตอ้งของการใหบ้รกิาร 3.84

4.3. คณุภาพการใหบ้รกิารในภาพรวม 3.84

 
หมายเหต ุ: ผลสํารวจจากประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร จากการสแกน QR code แบบประเมนิ หรอืเว็บไซต ์citizenfeedback.mfa.go.th เทา่นั�น



ผลการสํารวจความพงึพอใจของประชาชน
ประจําเดอืน เมษายน 2564

รายละเอยีด
2564 เมษายน : ทกุสํานักงาน มผีูต้อบแบบสํารวจทั �งสิ�น   24   ราย


หนังสอืเดนิทาง

22 
รับรองเอกสาร

0 
ตรวจลงตรา

0 
หนังสอืนําตรวจลงตรา

2

เพศ
 หญงิ 12  ราย  ชาย 12  ราย

ชว่งอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี 2   ราย
20 - 29 ปี 3   ราย
30 - 39 ปี 6   ราย
40 - 49 ปี 1   ราย
50 - 59 ปี 0   ราย
60 ปีขึ�นไป 12   ราย

อาชพี
ประชาชน / บคุคลทั�วไป 24   ราย
ขา้ราชการ / เจา้หนา้ที�รัฐ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 0   ราย
ลกูจา้ง / พนักงานเอกชน 0   ราย
นักเรยีน / นักศกึษา 0   ราย

ชว่งเวลาเขา้รบับรกิาร

08:30 - 10:30 น. 18  ราย 10:30 - 12:30 น. 6  ราย

12:30  - 14:30 น. 0  ราย 14:30 - 16:30 น. 0  ราย

หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเฉลี�ย

1. กระบวนการ / ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

1.1. การตดิประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัขั �นตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 3.79

1.2. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามที�ประกาศหรอืแจง้ไว ้ 3.79

1.3. ขั �นตอนการใหบ้รกิารเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 3.79

2. เจา้หนา้ที�หรอืบคุลากรที�ใหบ้รกิาร

2.1. ใหบ้รกิารดว้ยถอ้ยคําและนํ�าเสยีงที�สภุาพ 3.71

2.2. มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ สามารถตอบคําถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหคํ้าแนะนํา น่าเชื�อถอื เป็นตน้ 3.71

2.3. มคีวามซื�อสตัยใ์นการปฏบิตัหินา้ที� เชน่ ไมข่อสิ�งตอบแทน ไมรั่บสนิบน ไมห่าผลประโยชน ์ในทางมชิอบ เป็นตน้ 3.88

2.4. สามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ที�เกดิขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 3.71

3. สิ�งอาํนวยความสะดวก

3.1. มป้ีาย / สญัลกัษณ ์/ ประชาสมัพันธ ์บอกจดุบรกิาร 2.96

3.2. ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารในภาพรวม 4.04

3.3. การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การใหบ้รกิาร เชน่ กลอ่งรับฟังความคดิเห็น แบบสอบถามออนไลน ์เป็นตน้ 3.63

4. คณุภาพการใหบ้รกิาร

4.1. การใหบ้รกิารที�ไดรั้บตรงตามความตอ้งการ 3.63

4.2. ความครบถว้น ถกูตอ้งของการใหบ้รกิาร 3.63

4.3. คณุภาพการใหบ้รกิารในภาพรวม 3.63

 
หมายเหต ุ: ผลสํารวจจากประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร จากการสแกน QR code แบบประเมนิ หรอืเว็บไซต ์citizenfeedback.mfa.go.th เทา่นั�น


