แบบสํ ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลสนามคลี
สถานทีส่ ํ ารวจ (หมู่ท)ี่ ………. วันทีส่ ํ ารวจ……………………
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****************************************************

ตอนที่ 1 ข้ อมูล เบื้ องต้ น

กรุ ณาเติม หรื อ ทําเครื่ องหมาย / ให้ตรงกับความเป็ นจริ ง

1. ตัง้ แต่เ ดือนพฤศจิ กายน เป็ นต้นมา ท่านมารับบริการทีห่ น่ วยงานนี้ บ่อยเพียงใด ประมาณ………ครั้งต่อเดือน
2. ท่านมักจะมารับบริการทีห่ น่ วยงานนี้ ในช่วงเวลาใด
 8:30 - 10:00 น.
10:01 - 12:00 น.

12:01 - 14:00 น.

14:01 - เวลาปิ ดทําการ

ตอนที่ 2 ข้ อมูล ทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.

เพศ
อายุ……………….ปี
สถานภาพสมรส
การศึกษาทีส่ าํ เร็จสูงสุด

1. ชาย

2. หญิง

1.โสด
2. สมรส
3. ม่าย / หย่า / แยกกันอยู่
1. ประถมศึกษาหรือตํา่ กว่า / ไม่ได้เ รียน
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4. อนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า
5. ปริญญาตรี
6. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพประจํา 1. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
2. ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั
3. ผู ้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
4. ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ 5. นักเรียน / นักศึกษา
6. รับจ้างทัวไป
่
7. แม่บ ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
8. เกษตรกร / ประมง
9. ว่างงาน
10. อื่น ๆ ..................................
6. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
1. ตํา่ กว่า 5,000 บาท
2. 5,000 - 10,000 บาท
3. 10,001 - 15,000 บาท
4. 15,001 - 20,000 บาท
5. สูงกว่า 20,000 บาท

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อด้ านต่ าง ๆ ของหน่ วยงาน
ความพึงพอใจต่ อ ด้ านต่ าง ๆ ของหน่วยงาน

พอใจ
.

(5)

ด้ านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้ บริการ

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการให้บริการ
4. ความเป็ นธรรมของขัน้ ตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลําดับก่อนหลังมี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกทีไ่ ด้รบั จากการบริ การแต่ละขั้นตอน
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู ้รับบริการ

ความพึงพอใจ
ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ ย
พอใจ
พอใจ
(4)
(3)
(2)

ไม่
พอใจ
(1)
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ความพึงพอใจต่ อ ด้ านต่ าง ๆ ของหน่วยงาน

พอใจ
(5)

ด้ านเจ้ าหน้ าที่ / บุคลากรผู้ให้ บริการ
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผ่ ู ้ให้บริการ
(เป็ นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าทีผ่ ู ้ให้
บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู ้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ําแนะนําได้เ ป็ นอย่างดี
5. เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการต่อผู ้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เ ลือกปฏิบ ัติ
6. ความซือ่ สัตย์สุจริตในการปฏิบ ัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั สินบน ไม่หา
ประโยชน์ ในทางมิชอบ ฯลฯ

ด้ านสิ่ งอํานวยความสะดวก

1. สถานทีต่ ง้ ั ของหน่ วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ทีจ่ อดรถ ห้องนํ้า โทรศัพท์
สาธารณะ ทีน่ ง่ั คอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานทีใ่ ห้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
6. การจัดสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ความเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้
บริการ
7. มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คูม่ ือและเอกสารให้ความรู ้

ความพึงพอใจต่ อผลของการให้ บริการ
1. ได้รบั บริการตรงตามความต้องการ
2. ได้รบั บริการทีค่ มค่
ุ ้ า คุมประโยชน์
้
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมทีไ่ ด้รบั จากการบริการของหน่ วยงาน

ความพึงพอใจ
ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ ย
พอใจ
พอใจ
(4)
(3)
(2)

ไม่
พอใจ
(1)
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-3ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่ องานบริการ / โครงการต่ าง ๆ ที่ อบต.สนามคลี
ความพึงพอใจต่ อ ด้ านต่ าง ๆ ของหน่วยงาน

พอใจ
(5)

ความพึงพอใจ
ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ ย
พอใจ
พอใจ
(4)
(3)
(2)

ไม่
พอใจ
(1)

1. โครงการบริการสาธารณูปโภค ด้าน การคมนาคม ถนน คู คลอง
ระบายนํ้า
2. โครงการบริการสาธารณูปโภค ด้าน นํ้าประปา เพื่อการอุปโภค บริโภค
3. โครงการงานประเพณีตา่ ง ๆ ( งานรดนํ้าผู ้สูงอายุว ันสงกรานต์ , งาน 5
ธันวา มหาราช , งานวันเด็ก )
4. โครงการบริการประชาชน เกีย่ วกับการจัดเก็บภาษี , อบต.เคลื่อนที่
5. โครงการสงเคราะห์ เ บี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ , คนพิการ
6. โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ (บวชเณรภาคฤดูรอ้ น ถือ
ศีลอด ถือศีลกินเจ ประเพณีช ักพระ พิธีเ ข้าสุนัดหมู่)
7. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด , ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬากรีฑา ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. )
8. โครงการบริการ ป้องกันภัยบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
9. โครงการสนับสนุ นงานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะอื่ น ๆ
1. สิ่ งที่ทา่ น “ประทับใจ” ที่ทา่ นได้รับในการให้บริ การ คือ.................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. โปรดระบุปัญหาในการให้บริ การ ของ อบต.สนามคลี คือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. โปรดระบุขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งงานบริ การของ อบต.สนามคลี คือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้ ความร่ วมมื อ

