
 

 
 
 
 
 
ตอนที่ 1  ชื่อ-สกุลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจ   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอ   แวงน้อย        จังหวดั   ขอนแก่น                  
วันทีส่ำรวจ……………………………………………………….................................................................................................................................................. 
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล.......................................................................................................อาย.ุ............ปี  เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ.......................... 
ที่อยู่………………………………………………………............................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โปรดทำเครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง    ที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากท่ีสุด) 
 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ   ต่ำกว่า  20  ป ี   20 - 29 ปี 

  30 - 39 ปี   40 - 49 ปี 
  50 - 59 ปี   60 ปีขึ้นไป 

3. ศาสนา  
 

  พุทธ   อิสลาม 
  คริสต์   ศาสนาอื่นๆ  
  ไม่ได้นับถือศาสนา 

4. อาชีพ 
 

  ว่างงาน/ ไม่ได้ทำงาน 
  เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ 
  รับจ้างทั่วไป 
  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
  พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน  
  นักศึกษา 
  นักบวช/ พระ  
  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  อื่น ๆ  (ระบุ)........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 
โดย รศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล หัวหน้าโครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจฯ 
 

หมายเลขแบบสอบถาม............ 
 

ชือ่ อปท............................... 
 

จงัหวดั................................. 



โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล หัวหน้าโครงการ) 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

5. ระดับการศึกษา  
 

  ไม่ได้เรียนหนังสือ/ ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  ปริญญาตรี    
  ปริญญาโทขึ้นไป 

 
6. รายได้ต่อเดือน 
 

  ไม่มีรายได้ 
  ต่ำกว่า 5,000 บาท 
  5,001-10,000 บาท 
  10,001-15,000 บาท 
  15,001-20,000 บาท 
  20,001 บาทขึ้นไป 

 
7. การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2564 

  ไม่เคยเข้าร่วม 
  เคยเข้าร่วม  
 

8. การตอบแบบสอบถามเพื่อ
สำรวจและประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ไม่เคยตอบแบบสอบถาม 
  เคยตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาล) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก
พื ้นที ่ มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู ้รับ
ความเห็น 

     

3) ด้านเจา้หน้าท่ี/บคุลากร  มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

     

4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยบริการ สถานที่มี
ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็น
ถึงการมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้
บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี
ความยั่งยืน 

     

2. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก
พื ้นที ่ มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู ้รับ
ความเห็น 

     

3) ด้านเจา้หน้าท่ี/บคุลากร  มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

     

 



โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล หัวหน้าโครงการ) 
 

 

4 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยบริการ สถานที่มี
ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็น
ถึงการมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้
บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี
ความยั่งยืน 

     

3. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก
พื ้นที ่ มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู ้รับ
ความเห็น 

     

3) ด้านเจา้หน้าท่ี/บคุลากร  มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

     

4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยบริการ สถานที่มี
ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็น
ถึงการมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้
บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี
ความยั่งยืน 
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ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

4. งานดา้นรายได้หรือภาษ ี

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก
พื ้นที ่ มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู ้รับ
ความเห็น 

     

3) ด้านเจา้หน้าท่ี/บคุลากร  มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

     

4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยบริการ สถานที่มี
ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็น
ถึงการมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้
บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี
ความยั่งยืน 

     

5. งานด้านสาธารณสุข 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีการจัดลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก
พื ้นที ่ มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู ้รับ
ความเห็น 

     

3) ด้านเจา้หน้าท่ี/บคุลากร  มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

     

 
 



โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล หัวหน้าโครงการ) 
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ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ จุดนั่งคอยบริการ สถานที่มี
ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็น
ถึงการมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้
บริการได้ตลอดเวลาทำการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี
ความยั่งยืน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 

โครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจฯ วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจำปงีบประมาณ 2564) 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน  


