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โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน0 ควรรู�ดี และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
คําช้ีแจง   แบบสอบถามมีท้ังหมด  3  ส�วน ประกอบด�วย 
ส�วนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  แบบตรวจสอบรายการ จํานวน  6  ข�อ 
ส�วนท่ี  2  ความพึงพอใจการให�บริการแยกตามรายด�าน 
ส�วนท่ี  3  ข�อเสนอแนะ 
 
ส�วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ✔ ในช�องท่ีตรงกับข�อมูลของท�าน 

1.   เพศ    

�  ชาย   � หญิง 

2. อายุ  

�  ตํ่ากว�า 20 ป4 � 20 – 29 ป4   � 30 – 39  ป4  

 �  40 – 49 ป4  � 50 – 59 ป4   � 60 ป4 ข้ึนไป 

3. สถานภาพ  

� โสด  � สมรส        � หม�าย/หย�า/แยกกันอยู� 

4. รายได�ต�อเดือน 

� น�อยกว�า 5,000 บาท         � 5,000 – 10,000 บาท � 10,001 – 15,000 บาท 

 � 15,001 – 20,000 บาท      � 20,001 บาท ข้ึนไป 

5.   การศึกษา  

� ประถมศึกษา     � มัธยมศึกษาตอนต�น    � มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

� ปริญญาตรี        � สูงกว�าปริญญาตรี    

6.   อาชีพ  
 � เกษตรกร   � พนักงาน/ลูกจ�าง   

� รับราชการ   � ค�าขาย  

� นักเรียน/นักศึกษา  � อ่ืน ๆ........................... 
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ส�วนท่ี 2  ความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการขององค0การปกครองส�วนท�องถ่ิน 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ✔  ลงในช�องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท�านท่ีมีต�อการให�บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อ
ย 

น�อย
ท่ีสุด 

งานด�านส่ิงแวดล�อมและสุขาภิบาล 

1. การติดป@ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธA
ข�าวให�ประชาชนทราบอย�างท่ัวถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต�อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให�บริการตามลําดับก�อน-หลัง 

     

2. เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�
การบริการอย�างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย�าง
เท�าเทียม  การแต�งกายเหมาะสมในการให�บริการ 

     

3. สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพัก
รอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการ
ท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

     

4. ช�องทางขอติดต�อรับบริการท่ีหลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต�อการบริการแต�ละ
ประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      

งานด�านการศึกษา 

1. การติดป@ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธA
ข�าวให�ประชาชนทราบอย�างท่ัวถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต�อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให�บริการตามลําดับก�อน-หลัง 

     

2. เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�
การบริการอย�างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย�าง
เท�าเทียม  การแต�งกายเหมาะสมในการให�บริการ 
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อ
ย 

น�อย
ท่ีสุด 

3. สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพัก
รอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการ
ท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

     

4. ช�องทางขอติดต�อรับบริการท่ีหลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต�อการบริการแต�ละ
ประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      

งานด�านเทศกิจหรือป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. การติดป@ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธA
ข�าวให�ประชาชนทราบอย�างท่ัวถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต�อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให�บริการตามลําดับก�อน-หลัง 

     

2. เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�
การบริการอย�างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย�าง
เท�าเทียม  การแต�งกายเหมาะสมในการให�บริการ 

     

3. สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพัก
รอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการ
ท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

     

4. ช�องทางขอติดต�อรับบริการท่ีหลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต�อการบริการแต�ละ
ประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      

งานด�านการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะ 

1. การติดป@ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธA
ข�าวให�ประชาชนทราบอย�างท่ัวถึง ความรวดเร็วใน

     



4 

 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อ
ย 

น�อย
ท่ีสุด 

กระบวนการติดต�อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให�บริการตามลําดับก�อน-หลัง 

2. เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�
การบริการอย�างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย�าง
เท�าเทียม  การแต�งกายเหมาะสมในการให�บริการ 

     

3. สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพัก
รอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการ
ท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

     

4. ช�องทางขอติดต�อรับบริการท่ีหลากหลาย ความ
เพียงพอ ความเหมาะสมต�อการบริการแต�ละ
ประเภท 

     

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน      
 
 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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