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ค ำน ำ 

รายงานการประเมินฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชน ของ
องค์การบริการส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  โดยประเมินจ านวน 4 ด้าน ได้แก่1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการเงินและการคลัง  และ 4. ด้านการบริการสาธารณะ ครอบคลุม
ประเด็นความพึงพอใจและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ จะได้น าผลที่ได้จากการส ารวจไปปรับปรุงการให้บริการ
แก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

 
                                                                                       
 

                                                                            
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
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สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

1.ด้ำนกำยภำพ 

 1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 ต าบลโพธิ์ตรุเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอเมือลพบุรี จังหวัดลพบุรีประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีต านานเล่า
ขานต่อๆ กันว่าบริเวณนั้น (ที่ตั้งวัดโพธิ์ตรุ) มีต้นโพธิ์ตรุน้อยใหญ่เป็นจ านวนมาก ในกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุ
มหัศจรรย์ในเวลากลางวันท้องฟ้ามืดครึ้มฟ้าได้ฝ่ามายังต้นโพธิ์แห่งนี้ จ าเพาะเจาะจงมาต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดนั้น 
และทันใดนั้นก็เกิดให้ต้นโพธิ์ที่ถูกฟ้าฝ่าหักโค่นถอนราก เมื่อเหตุการณ์สงบลง ชาวบ้านจึงเข้าไปดูพบพระ
เครื่องรางของขลังเป็นจ านวนมากที่โคนต้นโพธิ์ตรุนั้น จึงชื่อว่า  พระโพธิ์กรุ แต่เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นโพธิ์
จ านวนมาก จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า พระกรุโพธิ์ จึงมีชื่อว่า "บ้านโพธิ์กรุ" แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปภาษาไทยได้
เพ้ียนไป จึงใช้ค าว่า โพธิ์ตรุ 
 1.2 สภำพทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  อยู่ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร  
 เนื้อที ่ ต าบลโพธิ์ตรุมีเนื้อท่ี 18.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,831 ไร่ 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ต าบลโพธิ์ตรุ  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  มีลักษณะภูมิ
ประเทศ  ทางทิศตะวันตก เป็นภูเขายาวสลับกับท่ีราบลุ่มเชิงเขา ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ยๆ 
 1.4  อำณำเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น        
  ทิศใต้  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านข่อย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลลาดสาลี่ 
 
 1.5 จ ำนวนหมู่บ้ำน จ านวนหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเงิน    จ านวน  140  หลังคาเรือน 
2. หมู่ที่ 2 บ้านบ าหรุ    จ านวน  123  หลังคาเรือน 
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองโรง    จ านวน    61  หลังคาเรือน 
4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม             จ านวน    70  หลังคาเรือน 
5. หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แตร    จ านวน  186  หลังคาเรือน 
6. หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท    จ านวน   96   หลังคาเรือน 
7. หมู่ที่ 7 บ้านไผ่กระดาน   จ านวน  146  หลังคาเรือน 

         8. หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ตรุ    จ านวน  117  หลังคาเรือน 
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1.6 กำรประกอบอำชีพ  

1 กำรเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ ท านา และปลูก

ผัก ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
2 กำรประมง 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ มีบ่อเลี้ยงปลาที่หมู่ 3 บ้านหนองโรง และหมู่ที่ 
6 บ้านสามบาท  

 
 

3 กำรปศุสัตว์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุประชาชนบางกลุ่มประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น          

การเลี้ยงไก่ และสุกร 
4 กำรบริกำร 

-  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ   
   1. สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน 1  แห่ง 
   2. สถานีบริการแก๊ส    จ านวน 1  แห่ง 
   3. ปั้มน้ ามันหลอด    จ านวน  2  แห่ง 
   4. ร้านค้าปลีก     จ านวน  20 แห่ง 
   5. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง             จ านวน  2   แห่ง 
   6. ร้านขายวัสดุการเกษตร   จ านวน  2  แห่ง 
   7. โรงแรม  รีสอร์ท    จ านวน  1  แห่ง 
   8. ร้านอาหาร     จ านวน  10 แห่ง 
   9. สถานบริการตรวจสภาพรถ   จ านวน 1  แห่ง 
   10. ร้านเสริมสวย    จ านวน  2  แห่ง 

5 กำรท่องเที่ยว 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท  นวดแผน

ไทย ผลิตภัณฑ์จากสิ่งขอเหลือใช้ ขนมไทย เช่น ยาหม่อง  ยาสมุนไพร  พรหมเช็ดเท้า กระเป๋าจากถุงกาแฟ 
และบริการนวดแผนโบราณ 

6 อุตสำหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีกลุ่มอาชีพ คือ 
 - กลุ่มปลูกผัก   จ านวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มชาวนา   จ านวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพสานเข่งปลาทู  จ านวน 1  กลุ่ม 

8 แรงงำน 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ปลูกผัก
สวนครัว  และปลูกผลไม้เมล่อน ส่วนร้อยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
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2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 

2.1 เขตกำรปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในปัจจุบันได้ควบคุมดูแล

พ้ืนที่การปกครอง แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
1. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเงิน    จ านวน  140  หลังคาเรือน 
2. หมู่ที่ 2 บ้านบ าหรุ    จ านวน  123  หลังคาเรือน 
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองโรง    จ านวน    61  หลังคาเรือน 
4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม             จ านวน    70  หลังคาเรือน 
5. หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แตร    จ านวน  186  หลังคาเรือน 
6. หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท    จ านวน   96   หลังคาเรือน 
7. หมู่ที่ 7 บ้านไผ่กระดาน   จ านวน  146  หลังคาเรือน 
8. หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ตรุ    จ านวน  117  หลังคาเรือน 
 

2.2 กำรเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้ง มี 2 แบบ คือ 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง   เขต
ละ 8 คน รวมเป็น 16 คน และ 2. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเขตเลือกตั้งเดียว 1 คน 

3. ประชำกร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 

ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤษภาคม 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  มี
ประชากร 2,720คน แยกเป็นชาย  1,273 คน หญิง  1,447 คน  มีจ านวนครัวเรือน  978 ครัวเรือน 

 

 
ต ำบล 

 
หมู่ที ่

 
บ้ำน 

จ ำนวนครัวเรือน 
ปี 2562 

จ ำนวนประชำกร 
ปี 2562 

 
ชำย หญิง 

โพธิ์ตร ุ

1 บ้านบ่อเงิน 143 175 215 
2 บ้านบ าหรุ  130 161 170 
3 บ้านหนองโรง  62 82 87 
4 บ้านหนองแขม 74 93 105 
5 บ้านไผ่แตร  201 286 328 
6 บ้านสามบาท 99 142 166 
7 บ้านไผ่กระดาน  150 205 215 
8 บ้านโพธิ์ตรุ  119 129 161 

รวม 978 1,273 1,447 
จ ำนวนประชำกรรวม 2,720 
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4. สภำพทำงสังคม 
 

4.1 กำรศึกษำ 
 - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ 
   1. โรงเรียนวัดไผ่แตร    จ านวนนักเรียน   ประมาณ  118    คน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1 แห่ง  ได้แก่ 

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโพธิ์ตรุ   จ านวนนักเรียน   ประมาณ  26     คน 
- ในพ้ืนที่มีการศึกษานอกระบบ ( กศน.ต าบลโพธิ์ตรุ)  1 แห่ง 
 

4.2 สำธำรณสุข 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ตรุ   จ านวน  
1   แห่ง 
 

4.3 อำชญำกรรม 
- 
 

4.4 ยำเสพติด 
ยาเสพติดทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตรุมีการแพร่ระบาดค่อนข้างน้อย 
 

4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนยากจนหรือคนยากไร้อยู่เสมอ 

 ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

จ ำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร/ผู้ป่วยเอดส์  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ 
 

รำยกำร ปี 2560 ปี 2561 
ผู้สูงอำยุ 3,945,000 4,097,400 
ผู้พิกำร 677,200 643,000 

ผู้ป่วยเอดส์ - - 
รวมทั้งสิ้น 4,622,200 4,740,400 
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5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 

5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีถนนสายส าคัญ คือ 

ถนนสายลพบุรี –  บ้านเบิก สามารถเชื่อมโยงติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียงภายในเขตต าบลบ้านข่อย ต าบลลาด
สาลี่ ต าบลบ้ายเบิก อ าเภอท่าวุ้ง และสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมถนนสายเอเชียเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัด
อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร 

 ส าหรับการจราจรไปมาระหว่างชุมชนภายในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตรุนั้นสามารถเดินทางอย่าง
สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  มี
ถนนภายในที่แยกเป็น 

 -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10  สาย 
 -  ถนนลาดยาง   จ านวน  6  สาย 
 -  ถนนลูกรัง   จ านวน  17 สาย 
 -  สะพานคอนกรีต  จ านวน  1  แห่ง 
 -  สะพานไม้   จ านวน  1  แห่ง 
 -  ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  จ านวน 4  แห่ง/สาย 
 -  คลองชลประทาน  จ านวน  7  แห่ง 
 

5.2 กำรไฟฟ้ำ 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 

5.3 กำรประปำ ประกอบด้วย 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุประชาชนมีประปาใช้ทุกครัวเรือน 
 

5.4 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ให้บริการโดย บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด ตั้งอยู่ที่ 242 หมู่ 1 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี อ. ท่าวุ้ง       

จ.ลพบุรี 15150 ห่างจากต าบลโพธิ์ตรุประมาณ  15 กิโลเมตร 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1 กำรเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ ท านา และปลูก

ผัก ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

6.2 กำรประมง 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ มีบ่อเลี้ยงปลาที่หมู่ 3 บ้านโรงหนอง และหมู่ที่ 

6 บ้านสามบาท  
 

6.3 กำรปศุสัตว์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุประชาชนบางกลุ่มประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น          

การเลี้ยงไก่ และสุกร 
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6.4 กำรบริกำร 

-  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ   
   1. สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน 1  แห่ง 
   2. สถานีบริการแก๊ส    จ านวน 1  แห่ง 
   3. ปั้มน้ ามันหลอด    จ านวน  2  แห่ง 
   4. ร้านค้าปลีก     จ านวน  20 แห่ง 
   5. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง             จ านวน  2  แห่ง 
   6. รา้นขายวัสดุการเกษตร   จ านวน  2  แห่ง 
   7. โรงแรม  รีสอร์ท    จ านวน  1  แห่ง 
   8. ร้านอาหาร     จ านวน  10 แห่ง 
   9. สถานบริการตรวจสภาพรถ   จ านวน 1  แห่ง 
   10. ร้านเสริมสวย    จ านวน  2  แห่ง 

6.5 กำรท่องเที่ยว 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท  นวดแผน

ไทย ผลิตภัณฑ์จากสิ่งขอเหลือใช้ ขนมไทย เช่น ยาหม่อง  ยาสมุนไพร  พรหมเช็ดเท้า กระเป๋าจากถุงกาแฟ 
และบริการนวดแผนโบราณ 

6.6 อุตสำหกรรม 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่
 

6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีกลุ่มอาชีพ คือ 
 - กลุ่มปลูกผัก   จ านวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มชาวนา   จ านวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพสานเข่งปลาทู  จ านวน 1  กลุ่ม 
 

6.8 แรงงำน 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ได้แก่ ท านา ปลูกผักสวนครัว  และปลูกผลไม้เมล่อน ส่วนร้อยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1 กำรนับถือศำสนำ 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนโพธิ์ตรุนับถือศาสนาพุทธ 

          7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
ล ำดับ เดือน วัฒนธรรมประเพณี 

1 เมษายน ประเพณีสงกรานต์ 
2 กรกฎาคม ประเพณีเข้าพรรษา 
3 ตุลาคม ประเพณีออกพรรษา 
4 พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 
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7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 

1. ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีงานหรือกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
การท าขนมไทย  การท ายาสมุนไพร  

2. ภาษาท่ีใช้กันในต าบลโพธิ์ตรุเป็นภาษาไทย 
 

7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีงานสินค้าพ้ืนเมือง ได้แก่ ขนมไทย ยาสมุนไพร เป็นต้น 
 

8. ทรัพยำกรธรรมชำติ  
8.1 น้ ำ 

แหล่งน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ หนองน้ า คลองส่ง
น้ า เป็นต้น 

 

8.2 ป่ำไม้ 
  - เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุไม่มีป่าไม้ 
 

8.3 ภูเขำ 
- เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุไม่มีภูเขา 
 

8.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
- เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

9. อ่ืนๆ 
         9.1. ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ 
 

 1.  วิสัยทัศน์  
“ต ำบลน่ำอยู่ เกษตรกรเฟื่องฟู เรียนรู้ไม่จ ำกัด ประชำรำษฎร์มีสุข ” 
 

 2.  ยุทธศำสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน พานิชยกรรม 
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ  
                         เรียบร้อย 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ 
                         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
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กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนหรือผู้รับบริกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ   
อ ำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

10. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
       
                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ โดยประเมินจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
                    1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
                    2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
                    3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
                    4. ด้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร                                           12 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิต์รุ  อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ประจ ำปงีบประมำณ  2563 
 
ข้อชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
2.  อำยุ      1)  ต่ ากว่า 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ปี        6)  60 ปีข้ึนไป 
3.  ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษา      2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
      3)  ปริญญาตร ี      4)  สูงกว่าปริญญาตร ี     
4.  อำชีพของผู้มำรับบริกำร 
     1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร            2)  ผู้ประกอบการ  
     3)  ประชาชนผู้รับบริการ      4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
     5) อื่นๆ  โปรดระบ ุ………………………………………. 

 
 
ข้อเสนอแนะ   
................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………................................................................................................................. 

 
 
 
 

หัวข้อแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ดำ้นเวลำ      
 1.1  การให้บรกิารเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      
2.  ดำ้นขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร      
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ      
2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้      
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  เช่น มาก่อนตอ้งได้รับบริการก่อน      
3.  ดำ้นบุคลำกรที่ให้บริกำร      
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ      
3.2 ความเต็มใจและความพรอ้มในการให้บริการอย่างสุภาพ      
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น      
3.4 ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ      
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
4.  ดำ้นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบรกิาร      
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม หนงัสือพิมพ์ ฯลฯ      
4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บรกิาร        
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด      

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แบบสรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ  อ ำเภอเมือวงลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 ประจ ำปีงบประมำณ  2563 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  122  คน    
ข้อมูลทั่วไป จ านวน

(คน) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

1.  เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
59 
63 

 
48.36 
51.64 

 

2.  อำยุ   
 ต่ ากว่า 20 ปี  
 21 - 40 ปี       
 41 – 60 ปี       
 60 ปีขึ้นไป 

 
20 
47 
40 
15 

 
16.39 
38.52 
32.79 
12.30 

 

3.  ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 ประถมศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า    
 ปริญญาตรี   
 สูงกว่าปริญญาตรี  

 
56 
62 
4 
0 

 
45.90 
50.82 
3.28 
0.00 

 

4.  สถำนภำพของผู้มำรับบริกำร 
 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร       
 ผู้ประกอบการ  
 ประชาชนผู้รับบริการ  
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  นักเรียน 
 

 

64 
0 
56 
0 
2 
 

 

52.46 
0.00 
45.90 
0.00 
1.64 

 

 
สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  51.64  ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ  21-40  ปี  คิด
เป็นร้อยละ  38.52  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  50.82  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  52.46   
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หัวข้อแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ(คน) 

x ร้อยละ 
     

1. ด้ำนเวลำ 
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 43 76 3 0 3.33 66.56 
 1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 0 35 80 7 0 3.23 64.59 

รวม 6.56 65.57 
2.  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา          
การให้บริการ 1 35 59 27 0 3.08 61.64 
2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 1 29 65 27 0 3.03 60.66 
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 0 26 64 32 0 2.95 59.02 

รวม 9.07 60.44 
3.  ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 5 64 47 6 0 3.56 71.15 
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 2 36 68 16 0 3.20 63.93 
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจง        
ข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น 1 25 72 24 0 3.02 60.49 
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,          
ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 3 26 79 24 0 3.07 61.31 
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 0 18 79 25 0 2.94 58.85 

รวม 15.79 63.15 
4.  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 1 23 70 28 0 2.98 59.51 
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 0 16 81 25 0 2.93 58.52 
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 0 15 80 27 0 2.90 58.03 
4.4 ความสะอาดของสถานที่ใหบ้ริการ   0 33 71 18 0 3.12 62.46 

รวม 11.93 59.63 
5. ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด 5 17 71 29 0 2.98 59.67 
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สรุปผลกำรประเมิน    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้ำนเวลำ  ในเรื่องการให้บริการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ  66.56  และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  64.59  
ตามล าดับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  ใน 3 ล าดับ ประกอบด้วย
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  61.64  
รองลงมาเป็นการจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ  60.66  และการให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลัง  คิดเป็นร้อยละ  59.02  ตามล าดับ 

         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้ำนบุคลำกรที่ ให้บริกำร  ใน 3 ล าดับแรก  
ประกอบด้วย  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  71.15  รองลงมาเป็นความเต็ม
ใจและความพร้อม ในการให้บริการอย่างสุภาพ  คิดเป็นร้อยละ  63.93  และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  61.31  
ตามล าดับ   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ใน 3 ล าดับ  
ประกอบด้วยความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  62.46  รองลงมาเป็นความชัดเจนของป้าย
สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเป็นร้อยละ  59.51 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสม
และเข้าถึงได้สะดวก  คิดเป็น ร้อยละ  58.52  ตามล าดับ       

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ  3  (ระดับปาน
กลาง)  
 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  ทั้ง 4 ด้ำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ อ ำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี   คิดเป็นร้อยละ  ดังนี้ 

หัวข้อแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
1. ด้านเวลา 65.57 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 60.44 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 63.15 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 59.63 

รวม  4  ด้ำน   คิดเป็นร้อยละ 62.20 
 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ  4  ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตรุ  ในด้านเวลาการปฏิบัติงาน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ประจ าปี 2563  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  
62.20 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


