แบบสอบถาม No. ……….….

แบบสอบถำมสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและ
คุณภำพกำรให้บริกำร ประจำปี 2563
อบต./ทต. ที่ให้บริการ.............................................................................................................วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้อมูล......................................

คำชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก
อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก
แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามกาหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการกาหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยค่าตัวเลข 5 = มากที่สุด, 4 = มาก,
3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป การวัดความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ข้อที่ 1.1 : เพศ
ข้อที่ 1.2 : อายุ

ข้อที่ 1.3 : ระดับการศึกษา

ข้อที่ 1. 4 : อาชีพ

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

ชาย
หญิง
ต่ากว่า 18 ปี
18-30 ปี
31-50 ปี
51-60 ปี
สูงกว่า 60 ปี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
แม่บ้าน
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................)

ขอขอบพระคุณอย่ำงยิ่งในควำมอนุเครำะห์ของท่ำน และข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น
โครงกำรควำมร่วมมือในกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบของ อปท. กับ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม

ส่วนที่ 2 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ประจาปี 2563 (กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)
งานบริการที่ 1. .......................................................................
ลำดับ
ที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่ วดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ
3.4 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย

ดี
มำก
(5)

ระดับควำมพึงพอใจ
ดี
ปำน พอ
กลำง ใช้
(4)
(3)
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

งานบริการที่ 2. ..................................................................................
ระดับควำมพึงพอใจ

ลำดับ
ที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่ วดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ
3.4 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย

ดี
มำก

ดี

ปำน
กลำง

พอ
ใช้

ต้อง
ปรับปรุง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

งานบริการที่ 3. ................................................................................
ระดับควำมพึงพอใจ

ลำดับ
ที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่ วดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ
3.4 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย

ดี
มำก

ดี

ปำน
กลำง

พอ
ใช้

ต้อง
ปรับปรุง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

งานบริการที่ 4. .........................................................................................
ระดับควำมพึงพอใจ

ลำดับ
ที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่ วดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ
3.4 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย

ดี
มำก

ดี

ปำน
กลำง

พอ
ใช้

ต้อง
ปรับปรุง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าเทศบาลตาบลบ้านสร้างมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่เทศบาลตาบลบ้านสร้างควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

