
1 

 

 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบบตรวจสอบรายการ จ านวน  6  ข้อ 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจการให้บริการแยกตามรายด้าน 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ✔ ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
1.   เพศ    

  ชาย    หญิง 
2. อายุ  

  ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 29 ปี    30 – 39  ป ี  
   40 – 49 ปี   50 – 59 ปี    60 ปี ขึ้นไป 
3. สถานภาพ  

 โสด   สมรส         หม้าย/หยา่/แยกกันอยู่ 
4. รายได้ต่อเดือน 

 น้อยกว่า 5,000 บาท          5,000 – 10,000 บาท  10,001 – 15,000 บาท 
  15,001 – 20,000 บาท       20,001 บาท ขึ้นไป 
5.   การศึกษา  

 ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย. 
 ปริญญาตรี         สูงกว่าปริญญาตรี    

6.   อาชีพ  
  เกษตรกร    พนักงาน/ลูกจ้าง   

 รับราชการ    ค้าขาย  
 นักเรียน/นักศึกษา   อ่ืนๆ........................... 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ✔  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

งานด้านโยธา และการขออนญุาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

1. การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าว
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่ วถึง  ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

     

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การ
บริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 

     

3. สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  
การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

     

4. ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      

งานด้านสาธารณสุข 

1. การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าว
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่ วถึง  ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

     

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การ
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

บริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 

3. สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  
การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

     

4. ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      

งานด้านการศึกษา 
1. การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าว
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่ วถึง  ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

     

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การ
บริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 

     

3. สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  
การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

     

4. ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

1. การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าว
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่ วถึง  ความรวดเร็วใน
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การ
บริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 

     

3. สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  
การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

     

4. ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      

ด้านรายได้หรือภาษ ี
1. การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าว
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่ วถึง  ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

     

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การ
บริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 

     

3. สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  
การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

     

4. ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 


