บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ โทร. 0-4301-9621
ที่ กส ๗๒๐๐๑/วันที่ 2 ตุลำคม ๒๕๖2
เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ประจำปี งบประมำณ 2562
เรียน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรขององค์กำรบริหำรส่ว นตำบลหนองอิ
เฒ่ำ ได้ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ ประจำปี งบประมำณ
2562 และสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน ประจำปี งบประมำณ 2562 เมื่อ
วันที่ 2 ตุลำคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้กำร
บริกำรประชำชน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ ประจำปี งบประมำณ 2562 แล้วนัน้
ดังนัน้ จึงขอรำยงำนสถิตกิ ำรให้บริกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครึง่ ปี แรก) ให้
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำทรำบ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรทีแ่ นบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดทรำบ
(ลงชื่อ)
(นำงยุภำวดี ภูผำหลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักปลัด
............................................................................................................................................................
..................
(ลงชื่อ) ส.อ.
(เฉลิมพล คุณำเมือง)
หัวหน้ำสำนักปลัด
ควำมเห็นของปลัด อบต.
....................................................................................................
..........................................................................
(ลงชื่อ)
(นำยสถิตย์ เฉยไสย)
รองปลัดฯ รักษำรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ

............................................................................................................................................................
..................
(ลงชื่อ)
(นำยสุนทร พิมพำคำ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ

สรุปผลการประเมิ นความพึงพอใจในการให้บริ การประชาชน
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหนองอิ เฒ่า อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
-------------------------------รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรในกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสำรวจควำมพึง
พอใจ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนผู้มำใช้บริกำรและเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำ
ภำรกิจกระบวน งำนของหน่ วยงำนให้สอดคล้องกับบริบทปั จจุบนั โดยกลุ่มเป้ ำหมำยคือ ประชำชน
ชำวตำบลหนองอิเฒ่ำ ที่มำใช้บริกำร จำนวน ๗๐ คน ระยะเวลำ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ เครื่องมือในกำรสำรวจควำมพึงพอใจเป็ นแบบสอบถำม โดยให้ผูต้ อบ
แบบสอบถำมทำกำรกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ซึง่ กำรประเมินจำแนกเป็ น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถำม ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร
ด้ำนที่ ๑ ด้ำนขัน้ ตอนกำรให้บริกำร มีจำนวน ๕ ข้อ
ด้ำนที่ ๒ ด้ำนบุคลำกรผูใ้ ห้บริกำร จำนวน ๕ ข้อ
ด้ำนที่ ๓ ด้ำนสิง่ อำนวยควำมสะดวก มีจำนวน ๘ ข้อ
ด้ำนที่ ๔ ควำมพึงพอใจต่อผลของกำรให้บริกำร จำนวน ๓ ข้อ
ตอนที่ ๓ ปั ญหำ/ข้อเสนอแนะ
ค่ำระดับควำมพึงพอใจ แปลควำมหมำยได ดังนี้
ระดับ ๑
หมำยถึง พึงพอใจมำก
ระดับ ๒
หมำยถึง พึงพอใจ
ระดับ ๓
หมำยถึง ควรปรับปรุง
คณะกรรมกำรประเมนผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ
ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒ ได้ร่วมประชุมกัน ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ ได้สรุปผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำมแบบสอบถำม
ควำม พึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน ดังนี้
๑. ขอมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชำย
17
24.30

หญิง
รวม

53

74.70

70

100.00

จานวน (คน)

ร้อยละ

6
16
12

8.60
22.90
17.10

70

100.00

๒๖
35

37.10
50.00

8
1

11.40
1.40

70

100.00

7
3
1
38
18
3

10.00
4.30
1.40
54.30
25.70
4.30

70

100.00
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ข้อมูล
อายุ
ต่ำกว่ำ 20 ปี
21 – 40 ปี
41 – 60 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษำ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำต อ น ต้ น /ต อ น ป ล ำย /
เทียบเท่ำ
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
รวม
อาชีพ
นักศึกษำ
ข้ำรำชกำร
พนักงำนของรัฐ
รัฐวิสำหกิจ
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

จำกตอนที่ ๑ พบวำ ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รบั บริกำรที่มตี ่อ
กำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิเฒ่ำ ได้กลุ่มตัวอย่ำงทัง้ หมดจำนวน ๗๐ คน ส่วน
ใหญ่เป็ น เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ ๗๕.๗๐ มีอำยระหว่ำง ๔๑ – ๖๐ ปี คิดเป็ นร้อยละ ๕๑.๔๐ ระดับ
กำรศึ ก ษำสู ง สุ ด คื อ มัธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น /ตอนปลำย/เที ย บเท่ ำ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ ๕๐.๐๐ ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร (ร้อยละ ๕๔.๓๐) รองลงมำคือประเภท ธุรกิจส่วนตัว
( ร้
อ
ย
ล
ะ
๒
๕
. ๗
๐
)
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๒. ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ

ประเด็น/ด้าน

๑. ด้านขัน้ ตอนการให้บริ การ
๑.1 ขัน้ ตอนกำรให้บริกำรไม่ยงุ่ ยำกซับซ้อน และมีควำม
คล่องตัว
๑.2 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
๑.3 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชีแ้ จง และแนะนำ ขัน้ ตอน
ในกำรให้บริกำร
๑.๔ ควำมเป็ นธรรมของขัน้ ตอน วิธกี ำรให้บริกำร (เรียง
ตำมลำดับก่อนหลังมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน)
๑.๕ ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อ ควำม
ต้องกำรของผูร้ บั บริกำร
รวม
๒. ด้านบุคลากรผู้ให้บริ การ
2.1 ควำมสุภำพ กิรยิ ำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ ผูใ้ ห้บริกำร
(เป็ นมิตร/มีรอยยิม้ /อัธยำศัยดี)
๒.2 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะ
ท่ำทำงของเจ้ำหน้ำทีผ่ ใู้ ห้บริกำร (แต่งกำยสุภำพ
เรียบร้อย)
๒.3 ควำมเอำใจใส กระตือ รือ ร้น มีค วำมเต็ ม ใจ และ
ควำมพร้ อ มในกำรให้ บ ริก ำรของเจ้ ำ หน้ ำที่ เจ้ำหน้ ำที่ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้ บริก ำร เช่ น กำรตอบข้อ
ซักถำม ชีแ้ จงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็ นอย่ำงดี
๒.๔ เจ้ำหน้ ำที่ให้บริกำรต่อผู้รบั บริกำรเหมือนกันทุกรำย
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
๒.๕ ควำมซื่อสัตย์สจุ ริตในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ เช่น ไม่รบั

พึง
พอใจ
มาก
(1)

ระดับความพึงพอใจ
ร้อย พึง ร้อย
ควร. ร้อย
ละ พอใจ ละ ปรับปรุง ละ
(2)
(3)

6

8.57

64

91.43

0

0

10
6

14.29
8.57

60
64

85.71
91.43

0
0

0
0

11

15.71

59

84

0

0

10

14.29

60

85.71

0

0

12.29

87.71

0

9

12.86

61

87.14

0

0

6

8.57

62

88.57

2

2.86

13

18.57

57

81.43

0

0

15

21.43

55

78.57

0

0

15

21.43

55

78.57

0

0

สินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ
รวม

16.57

82.86

0.57
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ประเด็น/ด้าน

๓. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
๓.๑ สถำนทีต่ งั ้ ของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำง มำ
รับบริกำร
๓.๒ ควำมเพียงพอของสงอำนวยควำมสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องนำ ทีน่ งคอยรั
ั่
บบริกำร
๓.๓ ควำมสะอำดของสถำนทีให้บริกำรโดยรวม
๓.๔ ควำมเพี ย งพอของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในกำร
ให้บริกำร
๓.๕ คุณภำพและควำมทันสมัย ของอุปกรณ
เครื่องมือ
๓.๖ กำรจดสถำนทีแ่ ละอุปกรณ์ควำมเป็ นระเบียบ
สะดวกต่อกำรติดต่อใช้บริกำร
๓.๗ มีป้ำยขอควำมบอกจุดบริกำร ป้ ำยประชำสัมพันธ
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจงำย
๓.๘ ควำมพอใจต่อสือ่ ประชำสัมพันธ์ คู่มอื และเอกสำร
ให้ควำมรู้
รวม
๔. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริ การ
๔.1 ได้รบั บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร
๔.2 ได้รบั บริกำรทีค่ ุม้ ค่ำ คุม้ ประโยชน์
๔.3 ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่ได้รบั จำกกำรบริกำร
ของหน่วยงำน
รวม
ความพงพอใจโดยภาพรวม รอยละ

พึง
พอใจ
มาก
(1)

ระดับความพึงพอใจ
ร้อย
พึง
ร้อย
ควร.
ร้อย
ละ พอใจ ละ ปรับปรุง ละ
(2)
(3)

4

5.71

66

94.29

0

0

5

7.14

62

88.57

3

4.29

5
5

7.14
7.14

65
64

92.86
92.86

0
0

0
0

5

7.14

64

91.43

1

1.43

5

7.14

65

92.86

0

0

4

5.71

65

92.86

1

1.43

5

7.14

65

92.86

0

0

6.79

92.32

0.89

16.57
๑๑.๘๙

82.86
๘๗.๗๕

0.57
๐.๓๖

จำกตอนที่ 2 พบว่ำควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำรทีม่ ตี ่อกำรให้บริกำรของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองอิเฒ่ำ ในภำพรวม รำยด้ำน มีดงั นี้
ด้านที่ ๑ ด้านขัน้ ตอนการให้บริ การ
- พึงพอใจมำก ร้อยละ ๑๒.๒๙ - พึงพอใจ ร้อยละ ๘๗.๗๑ - ควรปรับปรุง ร้อยละ ๐.๐๐
ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรผู้ให้บริ การ - พึงพอใจมำก ร้อยละ ๑๖.๕๗ - พึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๘๖
- ควรปรับปรุง ร้อยละ ๐.๕๗
ด้านที่ ๓ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก - พึงพอใจมำก ร้อยละ ๖.๗๙ - พึงพอใจ ร้อยละ ๙๒.๓๒
- ควรปรับปรุง ร้อยละ ๐.๘๙
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ด้านที่ ๔ ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริ การ - พึงพอใจมำก ร้อยละ ๑๑.๙๑
- พึงพอใจ ร้อยละ ๘๘.๐๙ - ควรปรับปรุง ร้อยละ ๐.๐๐
สรุปผลการประเมิ นความพึงพอใจในการให้บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลหนองอิ
เฒ่า
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิ
เฒ่ำ โดยภำพรวมประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ดังนี้
- มีผตู้ อบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในระดับ พึงพอใจมำก ร้อยละ ๑๑.๘๙ ระดับพึงพอใจ ร้อย
ละ ๘๗.๗๕ และระดับควรปรับปรุง ร้อยละ ๐.๓๖ ระดับควำมพึงพอใจ ทีม่ ำกทีส่ ุดคือ ระดับ ๒ (พึงพอใจ
ร้อยละ ๘๗.๗๕)
จุดเด่นของการให้บริ การ
๑. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะท่ำทำงของเจ้ำหน้ำทีผ่ ใู้ ห้บริกำร (แต่งกำย
สภำพเรียบร้อย)
๒. ได้รบั บริกำรทีค่ ุม้ ค่ำ คุม้ ประโยชน
๓. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
๔. เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรต่อผูร้ บั บริกำรเหมือนกันทุกรำยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะ
๑. สถำนทีใ่ ห้บริกำรคับแคบ
๒. เอกสำรคู่มอื ควรเพิม่ รำยละเอียดมำกกว่ำนี้
๓. ควรประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินนี้แก่ประชำชนทรำบอย่ำงทัวถึ
่ ง

****************

แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองอิ เฒ่า อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์
เดือน.................................พ.ศ......................
----------------------------------------------------------------------------------------------------ขอชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย √ ในข้อทีต่ รงกับควำมเป็ นจริงและในช่องทีต่ รงกับควำมคิดเห็นของ
ท่ำน
มำกทีส่ ุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อาย

1) ชำย
1) ต่ำกว่ำ 20 ปี
๓) 41 – 60 ปี

2) หญง
2) 2๐ - 40 ป
๔) 60 ปี ขน้ึ ไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ประถมศึกษำ
2) มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ
3) ปริญญำตรี
4) สูงกว่ำปริญญำตรี
4. สถานภาพของผู้มารับบริ การ
1) นักศึกษำ
๒) ข้ำรำชกำร
๓) พนักงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ ๔) เกษตรกร
๕) ธุรกิจส่วนตัว
๖) อื่นๆ โปรดระบุ..............................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ

ประเด็น/ด้าน
๑. ด้านขัน้ ตอนการให้บริ การ
๑.1 ขัน้ ตอนกำรให้บริกำรไม่ยงุ่ ยำกซับซ้อน และมีควำม
คล่องตัว
๑.2 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
๑.3 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชีแ้ จง และแนะนำขัน้ ตอน
ใน กำรให้บริกำร
๑.๔ ควำมเป็ นธรรมของขัน้ ตอน วิธกี ำรให้บริกำร (เรียง

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ควร
(1)
(2)
ปรับปรุง
(3)

ตำมลำดับก่อนหลังมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน)
๑.๕ ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อ
ควำม ต้องกำรของผูร้ บั บริกำร
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ประเด็น/ด้าน
๒. ด้านบุคลากรผู้ให้บริ การ
๒.1 ควำมสภำพ กิรยิ ำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ ห้บริกำร
(เป็ นมิตร/มีรอยยิม้ /อัธยำศัยดี)
๒.2 ควำมเหมำะสมในกำรแต่ ง กำย บุ ค ลก ลัก ษณะ
ท่ ำ ทำงของ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร (แต่ ง กำยสุ ภ ำพ
เรียบร้อย)
๒.3 ควำมเอำใจใส กระตือ รือ ร้น มีค วำมเต็ม ใจ และ
ควำมพร้อ มในกำรให้ บ ริก ำรของเจ้ำ หน้ ำที่เจ้ำหน้ ำที่มี
ควำมรู ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบ
ข้อซักถำม ชีแ้ จงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็ นอย่ำงดี
๒.๔ เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรต่อผูร้ บั บริกำรเหมือนกันทุกรำย
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
๒.๕ ควำมซื่อสัตย์สจุ ริตในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ช่น ไม่รบั
สินบน ไม่ หำประโยชนในทำงมิชอบ ฯลฯ
๓. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
๓.๑ สถำนที่ตงั ้ ของหน่ วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำ
รับ บริกำร
๓.๒ ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่ น ที่
จอดรถ ห้องนำ ทีน่ งคอยรั
ั่
บบริกำร
๓.๓ ควำมสะอำดของสถำนทีใ่ ห้บริกำรโดยรวม
๓.๔ ควำมเพี ย งพอของอุ ป กรณ เครื่อ งมื อ ในกำร
ให้บริกำร
๓.๕ คุณภำพและควำมทันสมัย ของอุปกรณ เครื่องมือ

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ควร
(1)
(2)
ปรับปรุง
(3)

๓.๖ กำรจดสถำนที่และอุปกรณ์ควำมเป็ นระเบียบสะดวก
ต่อกำรติดต่อใช้บริกำร
๓.๗ มีป้ำยข้อควำมบอกจุ ดบริก ำร ป้ ำยประชำสัมพันธ์
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
๓.๘ ควำมพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ คู่มอื และเอกสำร
ให้ควำมรู้
๔. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริ การ
๔.1 ได้รบั บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร
๔.2 ได้รบั บริกำรทีค่ ุม้ ค่ำ คุม้ ประโยชน์
๔.3 ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมทีไ่ ด้รบั จำกกำรบริกำร
ของ หน่วยงำน
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ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
1.
.................................................................................................................................
2.
.................................................................................................................................
๓.
.................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ 1.
.................................................................................................................................
2.
.................................................................................................................................
๓.
..................................................................................................................................

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือทีท่ ำ่ นได้เสียสละเวลำให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แกทำงรำชกำรในครัง้
นี้

วันที.่ .............เดือน...............................พ.ศ.......................

ตัวอย่างการกรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองอิ เฒ่า อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์
เดือน ..................................... พ.ศ...........
--------------------------------------------------------------------------------------------ขอชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย √ ในข้อทีต่ รงกับควำมเป็ นจริงและในช่องทีต่ รงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
มำกทีส่ ด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อาย

1) ชำย
☑ 2) หญิง
1) ตำกวำ 20 ปี
☑ 2) 21 - 40 ป
4) 41 – 60 ปี
6) 60 ปี ขน้ึ ไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ประถมศึกษำ
2) มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ
☑ 3) ปริญญำตรี
4) สูงกว่ำปริญญำตรี
4. สถานภาพของผู้มารับบริ การ
1) นักศึกษำ ๒) ข้ำรำชกำร
๓) พนักงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ ๔) เกษตรกร
☑ ๕) ธุรกิจส่วนตัว
๖) อื่นๆ โปรดระบุ..............................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ประเด็น/ด้าน
๑. ด้านขัน้ ตอนการให้บริ การ
๑.1 ขัน้ ตอนกำรให้บริกำรไม่ยงุ่ ยำกซับซ้อน และมีควำม
คล่องตัว
๑.2 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
๑.3 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชีแ้ จง และแนะนำขัน้ ตอน
ใน กำรให้บริกำร
๑.๔ ควำมเป็ นธรรมของขัน้ ตอน วิธกี ำรให้บริกำร (เรียง
ตำมลำดับก่อนหลังมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน)
๑.๕ ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อ

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ควร
(1)
(2)
ปรับปรุง
(3)
✓
✓
✓
✓
✓

ควำม ต้องกำรของผูร้ บั บริกำร
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ประเด็น/ด้าน
๒. ด้านบุคลากรผู้ให้บริ การ
๒.1 ควำมสภำพ กริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ ห้บริกำร
(เป็ นมิตร/มีรอยยิม้ /อัธยำศัยดี)
๒.2 ควำมเหมำะสมในกำรแต่ ง กำย บุ ค ลิ ก ลัก ษณะ
ท่ ำ ทำงของ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร (แต่ ง กำยสภำพ
เรียบร้อย)
๒.3 ควำมเอำใจใส กระตือ รือ ร้น มีค วำมเต็ม ใจ และ
ควำมพร้อ มในกำรให้ บ ริก ำรของเจ้ำ หน้ ำที่เจ้ำหน้ ำที่มี
ควำมรู ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบ
ข้อซักถำม ชีแ้ จงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็ นอย่ำงดี
๒.๔ เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรต่อผูร้ บั บริกำรเหมือนกันทุกรำย
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
๒.๕ ควำมซื่อสัตย์สจุ ริตในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ช่น ไม่รบั
สินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ
๓. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
๓.๑ สถำนทีต่ งั ้ ของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำ
รับ บริกำร
๓.๒ ควำมเพียงพอของสิง่ อำนวยควำมสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ำ ทีน่ งคอยรั
ั่
บบริกำร
๓.๓ ควำมสะอำดของสถำนทีใ่ ห้บริกำรโดยรวม
๓.๔ ควำมเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในกำร
ให้บริกำร
๓.๕ คุณภำพและควำมทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือ
๓.๖ กำรจัดสถำนทีแ่ ละอุปกรณ์ควำมเป็ นระเบียบสะดวก
ต่อกำรติดต่อใช้บริกำร

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ควร
(1)
(2)
ปรับปรุง
(3)
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

๓.๗ มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร ป้ ำยประชำสัมพนธ์ มี
ควำม ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
๓.๘ ควำมพอใจต่อสือ่ ประชำสัมพันธ์ค่มู อื และเอกสำรให้
ควำมรู้
๔. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริ การ
๔.1 ได้รบั บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร
๔.2 ได้รบั บริกำรทีค่ ุม้ ค่ำ คุม้ ประโยชน์
4.3 ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมทีไ่ ด้รบั จำกกำรบริกำร
ของหน่วยงำน
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✓
✓
✓
✓
✓

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปั ญหำ
1.
.................................................................................................................................
2.
.................................................................................................................................
๓.
.................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ

1. อยำกให้เจ้ำหน้ำทีผ่ ใู้ ห้บริกำรยิม้ แย้มแจ่มใสมำกกว่ำนี้
2.
.................................................................................................................................
๓.
..................................................................................................................................
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือทีท่ ำ่ นได้เสียสละเวลำให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรในครัง้
นี้
วันที.่ .............เดือน...............................พ.ศ...................

