
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

 

 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชาย    2.  หญิง 
 2. อายุ  …………  ป ี
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษา  
    3. มัธยมศึกษาตอนต้น     4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

  5. อนุปริญญา / ปวส.    6. ปริญญาตรี    
  7. สูงกว่าปริญญาตรี      8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ ............... เกษตรกร.. …………… ประกอบธุรกิจส่วนตัว ............... รับราชการ 
 ................ลูกจ้าง  ……………. นักเรียน/นักศึกษา  .................อ่ืน ๆ 
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
………….. การข้อมูลข่าวสารทางราชการ   ............... การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
.............. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …………… การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
...............การใช้ Internet ต าบล   …………… การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
...............ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   …………… การขอจดทะเบียนพาณิชย์  
............... การช าระภาษี ต่างๆ    ............... อ่ืน ๆ 
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

     

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส่      
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

     

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

     

5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
6. ชั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
7. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ าดื่ม 

     
 

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  ตามความคิดเห็นของท่าน   
 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  



 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 256๕ 
 มีจ ำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมจำกกำรรบับริกำรทั้งหมด จ ำนวน 100 คน มีรำยละเอียดดังนี ้
************************************************************************************ 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชายจ านวน 40 คน    2.  หญิงจ านวน   60 คน 
2. อายุ  …………  ป ี
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือจ านวน  3คน    2. ประถมศึกษา จ านวน 48 คน 
    3. มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 23 คน    4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จ านวน 17 คน 

  5. อนุปริญญา / ปวส. จ านวน 5 คน    6. ปริญญาตรี จ านวน 3 คน   
  7. สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน    8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ  …34 คน....เกษตรกร …25 คน..ประกอบธุรกิจส่วนตัว …6 คน..รับราชการ 
  …13 คน.…..ลูกจ้าง  …18 คน..นักเรียน/นักศึกษา  …4 คน..อ่ืน ๆ 
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
…9 คน.. การข้อมูลข่าวสารทางราชการ   …13 คน.. การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
…5 คน.. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …16 คน.. การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
…11คน.. การใช้ Internet ต าบล   ……4 คน. การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
…10 คน.. ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   …11 คน.. การขอจดทะเบียนพาณิชย์  
…21 คน.. การช าระภาษี ต่างๆ    ………….. อ่ืน ๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใจ 
ควร

ปรับปรุง 

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

77 คน 23 คน    

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส่ 18 คน 82 คน    
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

78 คน 20 คน 2 คน   

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

18 คน 80 คน 2 คน   

5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 87 คน 12 คน 1 คน   
6. ชั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 17 คน 83 คน    
7. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 40 คน 60 คน    
8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ าดื่ม 

79 คน 17 คน  4 คน  
 

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 



 

 
                                                            
                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    (ส ำนักงำนปลัด)   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำก 
ท่ี รบ 7๙๐01/          วันท่ี ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รำยงำนกำรควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                

โพธ์ิตำก ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 
 

เรียน นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำก 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำก ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของประขำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำก ที่มีกำรจัดกำรบริกำรประชำชนที่
เข้ำมำรับบริกำรในหน่วยงำนอย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ มีประชำชนมำใช้บริกำรต่ำง ๆ ณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธ์ิตำก จ ำนวน ๑๐๐ คน ดังรำยละเอียดแนบท้ำย 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
      (ลงช่ือ).................................................. 
               (นำยวิทธวัช ลอยเมืองกลำง) 
                     หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
ควำมคิดเห็น................................................................................................................................. ................... 
 
  
   (ลงช่ือ) 
              (นำยชำญณรงค์  พงษ์สุพรรณ)            
        ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำก   
 
         
 


