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1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

ตารางท่ี  1  แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศชำย 188 52.22 
เพศหญิง 172 47.78 

รวม 360 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมเพ่ือวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลอีปำด  ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดจ ำนวน 360 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย  คิดเป็นร้อยละ  52.22  
รองลงมำ  คือเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  47.78 

1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ  

ตารางท่ี  2  แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมช่วงอำยุ 

อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 18 ปี 12 3.33 
อำยุ  18 – 30  ปี 72 20.00 
อำยุ  31 - 50  ปี 150 41.67 
อำยุ  51 – 60  ปี 68 18.89 
อำยุสูงกว่ำ  60  ปี 58 16.11 

รวม 360 100.00 
 

 จำกตำรำงที ่2 พบว่ำข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมเพ่ือวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลอีปำด ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดจ ำนวน 360 คน ส่วนใหญ่มีอำยุ 31-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  41.67 
รองลงมำคือ  อำยุ  18-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20.00 และต่ ำสุด คือ ต่ ำกว่ำ 18 ปี  คิดเป็นร้อยละ 3.33 

1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ตารางท่ี  3  แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 156 43.33 
มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 112 31.11 
อนุปริญญำ/ปวส. 44 12.22 
ปริญญำตรี 45 12.50 
สูงกว่ำปริญญำตรี 3 0.83 

รวม 360 100.00 
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 จำกตำรำงที่  3  พบว่ำ  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมเพ่ือวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดจ ำนวน 360 คน ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ คิดเป็น
ร้อยละ  43.33 รองลงมำ คือ กำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ/ เทียบเท่ำ คิดเป็นร้อยละ  31.11  และต่ ำสุดคือ  
ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี  คิดเป็นร้อยละ  0.83 

1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  

ตารางท่ี  4  แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมอำชีพ 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
แม่บ้ำน 67 18.61 
เกษตรกร 132 36.67 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย 35 9.72 
รับรำชกำร 12 3.33 
รัฐวิสำหกิจ 1 0.28 
นักเรียน/นักศึกษำ 56 15.56 
อ่ืนๆ ระบุ..(รับจ้ำงทั่วไป) 57 15.83 

รวม 360 100.00 
  

 จำกตำรำงที่  4  พบว่ำ  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมเพ่ือวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอีปำด ได้กลุ่มตัวอย่ำงท้ังหมดจ ำนวน 360 คน ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  
36.67 รองลงมำคือ อำชีพแม่บ้ำน  คิดเป็นร้อยละ 18.61  และต่ ำสุด คือ อำชีพรัฐวิสำหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 0.28 

2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 2565 

กิจกรรมและภารกิจ ร้อยละความพึงพอใจ รวม ระดับ 
ด้าน

กระบวนการ
และข้ันตอน
การให้บริการ 

ด้านช่องทาง
การ

ให้บริการ 

ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

ด้านสถานที่
และสิ่ง

อ านวยความ
สะดวก 

1. งำนบริกำรด้ำนโยธำ กำรขออนุญำต
ปลูกสิ่งก่อสร้ำง 

95.35 94.90 95.65 94.50 95.10 มากที่สุด 

2. งำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษี 95.85 95.30 95.25 95.05 95.36 มากที่สุด 
3. งำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคม 

96.00 95.60 95.40 95.15 95.54 มากที่สุด 

4. งำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 94.75 95.05 95.20 95.05 95.01 มากที่สุด 
รวม 95.25 มากที่สุด 

 

 

 

 



3 
3. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรจำกกำรประเมินที่พบว่ำ  
 1) ผลงำนในปีที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดที่ประชำชนประทับใจ ดังนี้ 
  กำรให้ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น กำรจัดท ำแผน กำรแข่งขันกีฬำ และงำนประเพณี งำนบุญ
ประจ ำปี และกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
 
4. สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค (ด้านโยธา) 
  1. ระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ (ควำมทั่วถึง กำรใช้งำน) หลอดไฟฟ้ำส่องสว่ำงตำมที่
สำธำรณะ ยังไม่ทั่วถึง มีหลอดไฟช ำรุด ควรมีกำรตรวจเช็คอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  2. ถนนตำมเส้นทำงต ำบลอีปำด หลำยสำยช ำรุด ควรมีงบซ่อมแซม ปรับปรุง ทุกปี เพื่อจะคง
สภำพให้ใช้งำนได้นำน ๆ ไม่ต้องรื้อท ำใหม่ 
  3. ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้นและให้ทั่วถึง 
  4. ซ่อมแซมถนน ในพ้ืนที่ต ำบลอีปำด และเพ่ิมท่อระบำยน้ ำในหมู่บ้ำน 
 2. ด้านสาธารณสุข 
  1. กำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ควรเพิ่มจ ำนวนครั้งในกำรด ำเนินกำร 
  2. ให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดเก็บขยะท่ีถูกต้องให้ชำวบ้ำน และอยำกให้รณรงค์ ให้ควำมรู้กำรเก็บขยะ 
กำรแยกขยะ หรือมีถังขยะแยกประเภทแจกตำมหมู่บ้ำน 
 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  ต้องยึดผลประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญในกำรจัดท ำแผน และกำรจัดสรรงบประมำณ 
ส่งเสริมอำชีพให้กับอำชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุและส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ 

 4. ด้านรายได้หรือภาษี 
  อยำกให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องภำษี ต่ำง ๆ ให้กับประชำชนใน
เขตต ำบลอีปำด 
 5. ด้านงานการศึกษา  
  อยำกให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด เพ่ิมปริมำณของเล่น ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และให้
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและครูไปอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพเพ่ือน ำมำสอนเด็ก ๆ ให้มีพัฒนำกำรที่ดียิ่งขึ้น  

5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 1. จัดสรรงบประมำณด้ำนสำธำรณูปโภคให้มำกข้ึน โดยเฉพำะงบซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำนต ำบลอีปำด 
ตำมซอกซอยในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุง ซ่อมแซม และไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ เพ่ือควำมปลอดภัยและ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชำชน 
 2. ควรมีกำรวำงแผนพัฒนำให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอีปำดรับผิดชอบ  
 3. ต้องกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ลงพื้นที่เพ่ือมี
ปฏิสัมพันธ์กับประชำชนให้ทั่วถึง มีควำมเป็นกันเอง เพ่ือรับทรำบปัญหำและแนวทำงแก้ไขอย่ำงบูรณำกำร 
 4. กำรจัดสรรงบประมำณช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตร เช่น งบประมำณช่วยเหลือภัยแล้งและส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



                  แบบสอบถาม No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    

 

    อบต./ทต. ที่ให้บริการ................................................จังหวัด...................................วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้อมูล................................. 
 

ค ำชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก 
อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่
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    1   ชาย   

 2   หญิง   
ข้อที่ 1.2   : อายุ    1   ต่ ากว่า 18 ปี  

 2  18-30 ปี         
 3    31-50 ปี   
 4    51-60 ปี     
 5    สูงกว่า 60 ป ี

ข้อที่ 1.3   : ระดับการศึกษา    1  ประถมศึกษา                
 2  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า       
 3  อนุปริญญา/ปวส. 

                                             4  ปริญญาตรี                 
 5  สูงกว่าปริญญาตรี              

ข้อที่ 1. 4  : อาชีพ          1   แม่บ้าน    
 2  เกษตรกร    
 3  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     
 4  รับราชการ 

                                  5   รัฐวิสาหกิจ     
 6  นักเรียน/นักศึกษา         
 7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................)  

 

 
 

 

 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  2565 

 ขอขอบพระคุณอย่ำงย่ิงในควำมอนุเครำะห์ของท่ำน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 

โครงกำรควำมร่วมมือในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบของ อปท. กับ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  

ข้อที ่1.1 

ข้อที่  1.2 

ข้อที่  1.3 

ข้อที่  1.4 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

2.1       2.2         2.3        2.4        2.5    

2.6       2.7         2.8        2.9       2.10    



 

โครงกำรที่ 1 : งำนบริกำรด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ------- ------- ------- ------- ----------- 
 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      
 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 

 
     

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      
 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      
 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ------- ------- ------- ------- ----------- 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      
 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 
 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการให้บริการ      
 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      
 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำรที่ 2 : งำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษี 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      
 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 

 
     

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      
 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      
 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      
 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 
ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการให้บริการ      
 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      
 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 
 

 

 

 



 
 
โครงกำรที่ 3 : งำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      
 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 

 
     

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      
 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      
 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 

------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      
 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 
ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการให้บริการ      
 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      
 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 
 
 
 
 
 



 
โครงกำรที่ 4 : งำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ------- ------- ------- ------- ----------- 
 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      
 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร      
 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      
 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      
 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ------- ------- ------- ------- ----------- 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      
 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 
 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการให้บริการ      
 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      
 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
............................................................................................................................. ....................................................................
................................................................................................................................................................................... .............. 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................... 


