
 
     

 
 
 

ประกาศสำนักบริการวิชาการ  

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ตามมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 
 

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

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน  ดำเนินงานในโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิ ติ ท่ี  ๒                   
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน นั้น 
 

 เพื่อให้การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติท่ี ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
(ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังกล่าว 
ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ รองศาสตราจารย์ เหรียญ  หล่อวิมงคล  ท่ีปรึกษา 
 ๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร  ประธานกรรมการ 
 ๑.๓ ดร.กฤษฎิ ์  กาญจนกิตติ      รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางอรกานต์  ไชยยา   กรรมการ 
 ๑.๕ นายรุจนยุคันต์  จิณณธรรม  กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวภัทรรัตน์  เวียงจันทร์  กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวธัญนันท์  มานะ    กรรมการ 
 ๑.๘ นายกรกฎ   สันติสุรัตน์  กรรมการ 
    ๑.๙ นางสาวกมลลักษณ์   แสนพรม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางสาววิลาวัลย์  จำปาไหล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 

  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินงานโครงการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการ ประสานงาน และอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูล บริบทชุมชนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ  ออกแบบและสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ศึกษา
ขอบเขตการดำเนินโครงการ จัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบันทึกตกลงจ้าง             
ท่ีปรึกษา  
 
 
 
 

...๒. คณะกรรมการ 
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 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม  ประกอบด้วย     
๒.๑ นายรุจนยุคันต์  จิณณธรรม  
2.2 นายกิตติศักดิ์   ปันสร้อย 
2.3 นางสาวฐิตินันท์   สมบัติ 
2.4 นางสาวขัตติมา   จันทร์ศรี 
2.5 นางสาวจิดาภา    วงศ์สถาน 
2.6 นางสาวหมวย   ลุงน้อง 
2.7 นางสาวรัศมีวรรณ   ศรีวงค์พรรณ  
2.8 นางสาวพิชชานันธ์   ถือบุญ 
2.9 นางสาววิสิตา   ขันแก้ว 
2.10 นางสาววาริสา   ร่มเย็น 
2.11 นางสาวฉัตรวิไล   มูลใจ 
2.12 นางสาวศิริลักษณ์   ต๊ะจ๋ี 
2.13 นางสาวสุพิชชา   หอมนาน 
๒.14 นางสาวยุพิน  แสนไชย 
๒.15 นายณธชัย   แจ๋วเจริญกุล 
๒.16 นายเจตณวัฒน์  ฟูต๋ัน 
2.17 นางสาวปริศนา  ยาสิทธิ์ 
2.18 ดร.กฤษฎิ์    กาญจนกิตติ  
2.19 นางสาวภัทรรัตน์    เวียงจันทร์ 
2.20 นายวรรณชนะ    ไชยยวง 
2.21 นายณัฐนนท์   พรมไฉไล  
2.22 นางสาวกมลลักษณ์  แสนพรม  
2.23 นายชัยภัทร  วิทิตปริวรรต 
2.24 นายเสกสรร   คำใจใส่ 
2.25 นายมนชัย   บุญฟู 
2.26 นางสาวพิมลพรรณ  ขันคำ 
2.27 นางศรีนวล   ห่วงถึง 
2.28 นางสาวศิณาทิพย์   ผันแก้ว 
2.29 นางสาวพิชญธิดา   สวนใจ 
๒.30 นายกรกฎ   สันติสุรัตน์ 
๒.31 นางวลีรัตน์    ขอดแก้ว       
2.32 นางสาวศิรินภา   เชียงราย 
2.33 นางสาวศุภิสรา   ปิดชิต 
๒.๓4 นางสาววิลาวัลย์  จำปาไหล 
๒.๓5 นางสาวปิยวรรณ    เครือสาร 
๒.๓6 นางสาวจิระประภา  คำมา 
๒.๓7 นายจาตุรนต์  คำมา 
๒.38 นางสาวธัญนนัท์  มานะ 
๒.39 นางสาวรัชสุวรรณ   อุปมาณ 

...๒.40 นางสาวฐิติมา 
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๒.40 นางสาวฐิติมา  จันทร์หอม 
๒.๔1 นางสาวภาณุมาส  จันทร์หอม 
๒.๔2 นางสาวศิวาพร  แสงศิริ 
2.43 นางสาวอาจรีย์  วันเมือง 
๒.44 นางอรกานต์  ไชยยา 
๒.45 นางสาวเมลดา  อุตรเพ็ญ             
๒.46 นายธนกฤต  ไชยยา   
   

    

  โดยใหค้ณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ประกอบด้วย 
๓.๑ ดร.กฤษฎิ ์   กาญจนกิตติ 
๓.๒ นางอรกานต์   ไชยยา 
๓.๓ นายรุจนยุคันต์  จิณณธรรม  

 3.4 นางสาวธัญนันท์  มานะ     
 3.5 นายกรกฎ   สันติสุรัตน์   
    3.6 นางสาวกมลลักษณ์   แสนพรม   

 3.7 นางสาววิลาวัลย์  จำปาไหล  
๓.๘ นางสาวภัทรรัตน์    เวียงจันทร์   
๓.๙ นายอภิรักษ์    อินทารส 
๓.๑๐ นางสาวนัทธฤดี    ฤกษ์นิยม 
๓.๑๑ นางสาวเกศวรรณ   แปงคำ 
๓.๑๒ นางสาวอรุณวรรณ   รินเช้ือ 
๓.๑๓ นายบุรณ์พิภพ   สุขใส 
๓.๑๔ นางสาวศศิกัญญา   ใจกันทะ 
๓.๑5 นางสาวสุวนันท์   คำราพิช 
3.16 นางสาวเยาวลักษณ์  วังคาม 
 
 

  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
  

   ประกาศ   ณ  วันท่ี 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5    
 
 
 
 

          (รองศาสตราจารย์เหรียญ   หล่อวิมงคล) 
                    ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ                

  
 



ประมวลภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม ่
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☺ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ ☺ 

งานด้าน ..................................................... 

แบบสอบถาม 
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   
เทศบาล/อบต. ........................... อำเภอ................................. จังหวัด..................................... 

คำช้ีแจง 
 ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล/องค์การบริหาร                
ส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย  3  ตอน 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ 
ตอนที่  3  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   

 คณะผู้ประเมินขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
กิจการของเทศบาล/อบต.และชุมชนต่อไป และขอขอบคุณเป็นอย่างย่ิงในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี   
 

         สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                          

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
1. เพศ      
  1) ชาย    2) หญิง 
 

2. อาย ุ   
  1) ต่ำกว่า 20 ปี   3) 31 - 40 ปี   5) 51 - 60 ปี 
  2) 20 - 30 ปี   4) 41 - 50 ปี     6) มากกว่า 60 ปี ข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
  1) ไม่ได้ศึกษา      5) อนุปริญญา/ปวส. 
  2) ประถมศึกษา      6) ปริญญาตรี 
  3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)    7) สูงกว่าปริญญาตรี 
  4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/ปวช.  
 

4. สภาพการทำงาน/อาชีพหลัก 
  1) นักเรียน/นักศึกษา         5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว      9) รับจ้างทั่วไป 
  2) รับราชการ         6) เกษตรกร       10) อื่นๆ (พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน 

  3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ        7) ข้าราชการเกษียณ               หรือ……………………………………… 

  4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน    8) ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
 

5.  ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาล/อบต.จนถึงปัจจุบัน  
  1) ต่ำกว่า 1 ปี     3)  6 - 10 ปี     5) มากกว่า 20 ปี   
  2) 1 - 5  ปี     4)  11 - 20 ปี 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ 
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☺ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ ☺ 

งานด้าน ..................................................... 

  หมายถึง การประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจนเกิดความพึงพอใจของการให้บริการ วัดได้จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายถึงความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของการให้บริการ 
 

คำชี้แจง  กรุณาทำเคร่ืองหมาย   ลงใน  ตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  
1) มแีผนผังข้ันตอนการบริการที่ชัดเจน       
2) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และบริการตามลำดับก่อน-หลัง      
3) มีการแจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก่อนรับบริการ      
4) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ      

2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว      
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ      
3) มีการให้บริการผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Facebook, Line       
4) มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริการหลากหลายช่องทาง      

2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได้      
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา และถูกต้อง       
3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      
4)  มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต       

2.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) สถานที่ต้ังของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย      
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริการ      
3) มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจ 
   แก่ผู้มาใช้บริการ 

     

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่น่ัง  ห้องน้ำ  
    และจุดประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

     

2.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้บริการในพื้นที่      
1) โครงการ/กจิกรรมทีด่ำเนินการมีการสำรวจปัญหาและความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน      
2) โครงการ/กจิกรรมมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ดีข้ึน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง 
    การสร้างอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ 

     

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชน      
4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา      

 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
......................................................................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................................................................... ...........................................
..........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................. 



ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 



ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพกิจกรรม 



ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



 


