
รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจตอ่การให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ไตรมาสที่ 1-2) 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 33 49.25 
หญิง 34 50.75 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 67 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงว่าผู้ตอบสอบถาม เป็นเพศหญิง มากที่สุด  จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75 
และเพศชาย จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.25 
 
ตารางที่ 2 แสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.00 
21 – 40 ป ี 20 29.85 
41 – 50 ป ี 16 23.88 
51 – 60 ป ี 23 34.33 
61 ปีขึ้นไป 8 11.94 
รวม  100.00 
 

จากตารางที่ 2 แสดงว่าผู้ตอบสอบถาม มีอายุอยู่ในช่วง 51 – 60 ปี มากที่สุด จ านวน 23 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 34.33 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 21 – 40 ปี จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.85  
มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.88 และมีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป จ านวน  
8 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 แสดงงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามติดต่อกับอบต.ดงเค็ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
เสียภาษ ี 34 50.75 
ขออนุญาตประกอบกิจการ 8 11.94 
จัดซื้อจัดจ้าง 7 10.45 
รับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 23 34.33 
ขออนุญาตก่อสร้าง 16 23.88 
ขอหนังสือรับรองต่างๆ         9 13.43 
ขอน้ า (ภัยแล้ง)          15 22.39 
ขอใช้รถกู้ชีพ 7 10.45 
ร้องเรียนร้องทุกข์ 15 22.39 
ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 15 22.39 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 7.46 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................... 0 22.08 

 
จากตารางที่ 3 แสดงว่าผู้ตอบสอบถาม ติดต่องานเสียภาษี มากท่ีสุด จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 

50.75 รองลงมา 3 อันดับ ได้แก่ รับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.33 
ขออนุญาตก่อสร้าง จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.88 และขอน้ า (ภัยแล้ง), ร้องเรียนร้องทุกข์, ซ่อมแซม/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ มีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.39 
 
 ตารางที่ 4 แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร    13 19.40 
เจ้าของสถานประกอบการ 12 17.91 
หน่วยงานราชการ     2 2.99 
องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 6 8.96 
ประชาชนทั่วไป 16 23.88 
ผู้น าชุมชน 5 7.46 
ผู้ปกครอง 6 8.96 
ผู้รับจ้าง/ห้างร้าน        4 5.97 
นักเรียน/นักศึกษา     3 4.48 
อ่ืนๆ  โปรดระบุ …………………………………. 0 0.00 

รวม 67 100.00 
 

จากตารางที่ 3 แสดงว่าผู้ตอบสอบถามเป็นประชาชนทั่วไป มากท่ีสุด จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 
23.88 รองลงมา 3 อันดับ ได้แก่ เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร  จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.40 



เจ้าของสถานประกอบการ จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.91 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนและ
ผู้ปกครอง  มีจ านวนเท่ากัน คือ จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.96



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเวลา 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)   
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านเวลา           
1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ก าหนด 14 20.90 48 71.64 5 7.46 0 0.00 0 0.00 
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 13 19.40 54 80.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
จากตารางที่ 5 แสดงว่าผู้ตอบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเวลา ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ก าหนด ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.64 รองลงมาได้แก่ พึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.90 

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.60 รองลงมาได้แก่  
พึงพอใจมากที่สุด จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการให้บริการ 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)   
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการให้บริการ           
3.มีป้ายแนะน าการให้บริการที่ชัดเจนและปฏิบัติตามได้ 25 37.31 42 62.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4.มีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น เวบไซต์ เพจ เฟชบุ๊ค เป็นต้น 29 43.28 36 53.73 2 2.99 0 0.00 0 0.00 
5.มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อที่ชัดเจน 26 38.81 41 61.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6.มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 11 16.42 54 80.60 2 2.99 0 0.00 0 0.00 
7.เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการได้ชัดเจน 19 28.36 48 71.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องที่ขอรับบริการได้ชัดเจน 36 53.73 31 46.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9.เจ้าหน้าที่ใช้วาจา กิริยา ในการให้บริการที่สุภาพต่อผู้รับบริการ 27 40.30 40 59.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียบ ไม่เลือกปฏิบัติ 20 29.85 47 70.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11.เจ้าหน้าท่ีมีการร้องขอให้จ่าย เงิน ทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อประโยชนใ์นการติดต่องาน 24 35.82 43 64.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
จากตารางที่ 6 แสดงว่าผู้ตอบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเวลา ดังนี้ 

 3. มีป้ายแนะน าการให้บริการที่ชัดเจนและปฏิบัติตามได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.69 รองลงมาได้แก่ 
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.31 

4. มีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น เวบไซต์ เพจ เฟชบุ๊ค เป็นต้น ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.73 รองลงมาได้แก่ พึงพอใจระดับ มาก จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.28 

5. มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อที่ชัดเจน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.19 รองลงมาได้แก่  
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด  จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.81 

6. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.60 รองลงมาได้แก่  
พึงพอใจระดับมาก จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.42 



7. เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการได้ชัดเจน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.64 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.36 

8. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องที่ขอรับบริการได้ชัดเจน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.73 รองลงมาได้แก ่ 
พึงพอใจระดับมาก จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.27 

9. เจ้าหน้าที่ใช้วาจา กิริยา ในการให้บริการที่สุภาพต่อผู้รับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.70 
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.30 

10. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียบ ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.15 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจปานกลาง จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.85 

11. เจ้าหน้าที่มีการร้องขอให้จ่าย เงิน ทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่องาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 43 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 64.18 รองลงมาได้แก่ พึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอื่นๆ 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)   
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านอ่ืนๆ           

12.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 20 29.85 43 64.18 4 5.97 0 0.00 0 0.00 
13.มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น ที่หลากหลายช่องทาง 29 43.28 32 47.76 6 8.96 0 0.00 0 0.00 
14.มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่หลากหลายช่องทาง 26 38.81 38 56.72 3 4.48 0 0.00 0 0.00 
15.อบต.ดงเค็งมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน การบริหารต่างๆ 15 22.39 44 65.67 8 11.94 0 0.00 0 0.00 
16.อบต.ดงเค็งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านต่างๆ 26 38.81 36 53.73 5 7.46 0 0.00 0 0.00 
17.อบต.ดงเค็งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 25 37.31 38 56.72 4 5.97 0 0.00 0 0.00 
18.โครงการที่จัดอบรมให้กับประชาชน 46 68.66 15 22.39 6 8.96 0 0.00 0 0.00 
19.อบต.ดงเค็งมีการรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 45 67.16 14 20.90 8 11.94 0 0.00 0 0.00 
20. มีที่นั่งส าหรับรอรับบริการที่เพียงพอ 50 74.63 14 20.90 3 4.43 0 0.00 0 0.00 

 
จากตารางที่ 7 แสดงว่าผู้ตอบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเวลา ดังนี้ 

 12. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.18 รองลงมาได้แก่ 
พึงพอใจระดับมากท่ีสุก จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.85 
 13. มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น ที่หลากหลายช่องทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.76 
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.28 
 14. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่หลากหลายช่องทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.72 
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจระดับ มากท่ีสุด จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.81 
 15. อบต.ดงเค็งมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน การบริหารต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.67 
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.39 



 16. อบต.ดงเค็งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.73 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.81 
 17. อบต.ดงเค็งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.72 รองลงมาได้แก่  
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด  จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.31 
 18.โครงการที่จัดอบรมให้กับประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.66 รองลงมาได้แก่  
พึงพอใจระดับมาก จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.39 
 19.อบต.ดงเค็งมีการรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.16 
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจระดับมาก  จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.90 

20. มีที่นั่งส าหรับรอรับบริการที่เพียงพอ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.63 รองลงมาได้แก่ 
พึงพอใจระดับมาก จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.90 
 
ตารางที่ 8 แสดงภาพรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินการให้บริการ รับฟัง และแก้ไขปัญหาของประชาชนของอบต.ดงเค็งฯ 
 

หัวข้อแบบสอบถามความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)   
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โดยภาพรวม อบต.ดงเค็ง ด าเนินการให้บริการ  รับฟัง  และแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนอยู่ในระดับใด 

3 4.48 64 95.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
จากตารางที่ 8 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินการให้บริการ รับฟัง และแก้ไขปัญหาของประชาชนของอบต.ดงเค็งฯ อยู่ในระดับ 

มากที่สุด จ านวน 64 ราย จากจ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.52 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 51 – 60 ปี  งานที่ท่านติดต่อกับอบต.ดงเค็ง (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) คืองาน รับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มีอาชีพ ประชาชนทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ 
1. ด้านเวลา ประชาชน มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นส่วนใหญ่  
2. ด้านการให้บริการ ประชาชน มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับข้อค าถาม เจ้าหน้าที่ให้

ความรู้ในเรื่องท่ีขอรับบริการได้ชัดเจน ประชาชน ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
3. ด้านอื่นๆ ประชาชน มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับข้อค าถาม โครงการที่จัดอบรม

ให้กับประชาชน, อบต.ดงเค็งมีการรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และ มีที่นั่งส าหรับรอรับบริการ
ที่เพียงพอ ประชาชน ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

4. ส าหรับค าถามประเด็นภาพรวมของการให้บริการ ประชาชน มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นส่วนใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนครั้งน้ี  
 สามารถเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 1. บริการต่างๆ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากนั้น อบต.ดงเค็งฯ ควรมีการปรับปรุงให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุดต่อไป 

2. ส าหรับบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุดแล้วนั้น ซึ่งได้แก่ โครงการที่จัดอบรม
ให้กับประชาชน, อบต.ดงเค็งมีการรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และ มีที่นั่งส าหรับรอรับบริการ
ที่เพียงพอ ประชาชน ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นั้น อบต.ดงเค็งฯ ควรพิจารณาปรับปรุงให้
การบริการนั้นเกิดความพึงพอใจในอัตราร้อยละ 100 ของผู้มารับบริการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
******************************************* 

ข้อชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ    ชาย          หญิง   อ่ืนๆโปรดระบุ 
.................................................................................... 
2.  อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี      21 - 40 ปี        41 – 50 ปี       51 - 60 ป ี 61 ปีขึ้นไป 
3.  งานที่ท่านติดต่อกับอบต.ดงเค็ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เสียภาษ ี   ขออนุญาตประกอบกิจการ    จัดซื้อจัดจ้าง        รับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ  ขออนุญาตก่อสร้าง  ขอหนังสือรับรองต่างๆ         ขอน้ า (ภัยแล้ง)          ขอใช้รถกู้ชีพ 

 ร้องเรียนร้องทุกข์  ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................... 

4.  อาชีพของผู้มารับบริการ 
  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร        เจ้าของสถานประกอบการ  หน่วยงาน
ราชการ      องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน    ประชาชนทั่วไป   ผู้น า
ชุมชน 
  ผู้ปกครอง      ผู้รับจ้าง/ห้างร้าน          นักเรียน/
นักศึกษา     

 อ่ืนๆ  โปรดระบุ …………………………………. 
 
ตอนที ่2 กรุณาท าเครื่องหมายในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านเวลา      
1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ก าหนด      
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด      
ด้านการให้บริการ      
3.มีป้ายแนะน าการให้บริการที่ชัดเจนและปฏิบัติตามได้      
4.มีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น เวบไซต์ เพจ เฟชบุ๊ค เป็นต้น      
5.มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อที่ชัดเจน      
6.มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน      
 
 
 
 



ตอนที่ 2 กรุณาท าเครื่องหมายในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  (ต่อ) 
 
ด้านการให้ผู้บริการ      
7.เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการได้ชัดเจน      
8.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องที่ขอรับบริการได้ชัดเจน      
9.เจ้าหน้าที่ใช้วาจา กิริยา ในการให้บริการที่สุภาพต่อผู้รับบริการ      
10.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเท่าเทียบ ไม่เลือกปฏิบัติ      
11.เจ้าหน้าที่มีการร้องขอให้จ่าย เงิน ทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่องาน      
ด้านอ่ืนๆ      
12.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ      
13.มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น ที่หลากหลายช่องทาง      
14.มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่หลากหลายช่องทาง      
15.อบต.ดงเค็งมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน การบริหารต่างๆ      
16.อบต.ดงเค็งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านต่างๆ      
17.อบต.ดงเค็งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ      
18.โครงการที่จัดอบรมให้กับประชาชน      
19.อบต.ดงเค็งมีการรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน      
20. มีที่นั่งส าหรับรอรับบริการที่เพียงพอ      
 
 
โดยภาพรวม ท่านคิดว่า อบต.ดงเค็ง ด าเนินการให้บริการ  รับฟัง  และแก้ไขปัญหาของประชาชนอยู่ในระดับใด 
(   )  ดีมาก  (   ) ดี   (   ) น้อย  (   ) น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
ข้อเสนอแนะในการให้บริการของอบต.ดงเค็ง   
............................................................................................................................. .......................................................... 
..................................................................... ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของอบต.ดงเค็ง 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................................................................................................................ ............... 

 
ข้อมูลที่ท่านประเมินในครั้งนี้ อบต.ดงเค็งจะน าไปปรับปรุงการด าเนินของอบต.ดงเค็งต่อไป 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 


