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คำนำ 

รายงานการประเมินฉบับนีจ้ัดทำข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใหบ้รกิารต่อประชาชน ของ
องค์การบริการส่วนตำบลโพธ์ิตรุ  โดยประเมินจำนวน 4 ด้าน ได้แก่1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการ
บรหิารงานบุคคลและกจิการสภา 3. ด้านการเงินและการคลัง  และ 4. ด้านการบริการสาธารณะ ครอบคลมุ
ประเด็นความพึงพอใจและข้ันตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก เพื่อที่องค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ จะได้นำผลที่ได้จากการสำรวจไปปรบัปรุงการใหบ้ริการ
แก่ประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน 

 
                                                                                       
 

                                                                            
องค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตร ุ
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สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ตำบลโพธ์ิตรุเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือลพบุรี จังหวัดลพบุรีประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีตำนานเล่า
ขานต่อๆ กันว่าบริเวณนั้น (ที่ตั้งวัดโพธ์ิตรุ) มีต้นโพธ์ิตรุน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก ในกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุ
มหัศจรรย์ในเวลากลางวันท้องฟ้ามืดครึ้มฟ้าได้ฝ่ามายังต้นโพธ์ิแห่งนี้ จำเพาะเจาะจงมาต้นโพธ์ิที่ใหญ่ที่สุดน้ัน 
และทันใดนั้นก็เกิดให้ต้นโพธ์ิที่ถูกฟ้าฝ่าหักโค่นถอนราก เมื่อเหตุการณ์สงบลง ชาวบ้านจึงเข้าไปดูพบพระ
เครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมากที่โคนต้นโพธ์ิตรุนั้น จึงช่ือว่า พระโพธ์ิกรุ แต่เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นโพธ์ิ
จำนวนมาก จึงมีช่ืออีกช่ือหนึ่งว่า พระกรุโพธ์ิ จึงมีช่ือว่า "บ้านโพธ์ิกรุ" แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปภาษาไทยได้
เพี้ยนไป จึงใช้คำว่า โพธ์ิตรุ 
 1.2 สภาพท่ัวไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร  
 เนื้อท่ี  ตำบลโพธ์ิตรุมีเนื้อที่ 18.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,831 ไร่ 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลโพธ์ิตรุ  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีลักษณะภูมิ
ประเทศ  ทางทิศตะวันตก เป็นภูเขายาวสลับกับทีร่าบลุ่มเชิงเขา ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ยๆ 
 1.4  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิเก้าต้น        
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสาลี่ 
 
 1.5 จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเงิน    จำนวน  140  หลงัคาเรือน 
2. หมู่ที่ 2 บ้านบำหร ุ    จำนวน  123  หลงัคาเรือน 
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองโรง    จำนวน    61  หลงัคาเรือน 
4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม             จำนวน    70  หลงัคาเรือน 
5. หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แตร    จำนวน  186  หลงัคาเรือน 
6. หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท    จำนวน   96   หลงัคาเรือน 
7. หมู่ที่ 7 บ้านไผ่กระดาน   จำนวน  146  หลงัคาเรือน 

         8. หมู่ที่ 8 บ้านโพธ์ิตรุ    จำนวน  117  หลังคาเรือน 
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1.6 การประกอบอาชีพ  

1 การเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ ทำนา และปลูก

ผัก ร้อยละ 20 ของพื้นที่ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
2 การประมง 

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ มีบ่อเลี้ยงปลาที่หมู่ 3 บ้านหนองโรง และหมู่ที่ 
6 บ้านสามบาท  

3 การปศุสัตว์ 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรปุระชาชนบางกลุม่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น          

การเลี้ยงไก่ และสุกร 
4 การบริการ 

-  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ   
   1. สถานีบริการน้ำมัน    จำนวน 1  แห่ง 
   2. สถานีบริการแก๊ส    จำนวน 1  แห่ง 
   3. ปั้มน้ำมันหลอด    จำนวน  2  แห่ง 
   4. ร้านค้าปลีก     จำนวน  20 แห่ง 
   5. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง             จำนวน  2   แห่ง 
   6. ร้านขายวัสดุการเกษตร   จำนวน  2  แห่ง 
   7. โรงแรม  รสีอรท์    จำนวน  1  แห่ง 
   8. ร้านอาหาร     จำนวน  10 แห่ง 
   9. สถานบริการตรวจสภาพรถ   จำนวน 1  แห่ง 
   10. ร้านเสรมิสวย    จำนวน  2  แห่ง 

5 การท่องเท่ียว 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมสีินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท  นวดแผน

ไทย ผลิตภัณฑ์จากสิ่งขอเหลือใช้ ขนมไทย เช่น ยาหม่อง  ยาสมุนไพร  พรหมเช็ดเท้า กระเป๋าจากถุงกาแฟ 
และบริการนวดแผนโบราณ 

6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมกีลุม่อาชีพ คือ 
 - กลุ่มปลกูผกั   จำนวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มชาวนา   จำนวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพสานเข่งปลาท ู จำนวน 1  กลุ่ม 

8 แรงงาน 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกผัก
สวนครัว  และปลูกผลไม้เมล่อน ส่วนร้อยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ  อำเภอเมอืงลพบรุี จังหวัดลพบรุี ในปัจจุบันได้ควบคุมดูแล

พื้นที่การปกครอง แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี ้
1. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเงิน    จำนวน  140  หลงัคาเรือน 
2. หมู่ที่ 2 บ้านบำหร ุ    จำนวน  123  หลงัคาเรือน 
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองโรง    จำนวน    61  หลงัคาเรือน 
4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม             จำนวน    70  หลงัคาเรือน 
5. หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แตร    จำนวน  186  หลงัคาเรือน 
6. หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท    จำนวน   96   หลงัคาเรือน 
7. หมู่ที่ 7 บ้านไผ่กระดาน   จำนวน  146  หลงัคาเรือน 
8. หมู่ที่ 8 บ้านโพธ์ิตร ุ    จำนวน  117  หลงัคาเรือน 
 

2.2 การเลือกต้ัง 
 การเลือกตัง้ มี 2 แบบ คือ 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเทศบาล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง   เขต
ละ 8 คน รวมเป็น 16 คน และ 2. การเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเขตเลือกตั้งเดียว 1 คน 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤษภาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ  มี
ประชากร 2,720คน แยกเป็นชาย  1,273 คน หญิง  1,447 คน  มีจำนวนครัวเรือน  978 ครัวเรือน 

 

 
ตำบล 

 
หมู่ท่ี 

 
บ้าน จำนวนครัวเรือน 

ปี 2562 

จำนวนประชากร 
ปี 2562 

 

ชาย หญิง 

โพธ์ิตรุ 

1 บ้านบ่อเงิน 143 175 215 

2 บ้านบำหร ุ  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 บ้านโพธ์ิตร ุ  119 129 161 

รวม 978 1,273 1,447 
จำนวนประชากรรวม 2,720 
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4. สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ 
   1. โรงเรียนวัดไผ่แตร    จำนวนนักเรียน   ประมาณ  119    คน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก่อนวัยเรียน  1 แห่ง  ได้แก่ 

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธ์ิตรุ   จำนวนนักเรียน   ประมาณ  21     คน 
- ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ ( กศน.ตำบลโพธ์ิตรุ)  1 แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมโีรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบลโพธ์ิตรุ   จำนวน  
1   แห่ง 
 

4.3 อาชญากรรม 
- 
 

4.4 ยาเสพติด 
ยาเสพติดทุกประเภทในเขตพื้นที่ตำบลโพธ์ิตรุมีการแพร่ระบาดค่อนข้างน้อย 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมีการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนยากจนหรือคนยากไร้อยู่เสมอ 

 ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 

จำนวนผู้ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผูป้่วยเอดส์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตร ุ
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 
ผู้สูงอาย ุ 3,945,000 4,097,400 
ผู้พิการ 677,200 643,000 

ผู้ป่วยเอดส ์ - - 
รวมท้ังสิ้น 4,622,200 4,740,400 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ มีเส้นทางคมนาคมขนสง่ทางบก โดยมีถนนสายสำคัญ คือ 

ถนนสายลพบุรี –  บ้านเบกิ สามารถเช่ือมโยงติดต่อกับท้องถ่ินใกล้เคียงภายในเขตตำบลบ้านข่อย ตำบลลาด
สาลี่ ตำบลบ้ายเบิก อำเภอท่าวุ้ง และสามารถเช่ือมโยงการคมนาคมถนนสายเอเชียเพื่อมุ่งหน้าไปจงัหวัด
อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร 

 สำหรับการจราจรไปมาระหว่างชุมชนภายในเขตพื้นที่ตำบลโพธ์ิตรุนั้นสามารถเดินทางอย่าง
สะดวก ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ และถนนลาดยาง โดยที่องค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ  มี
ถนนภายในที่แยกเป็น 

 -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10  สาย 
 -  ถนนลาดยาง   จำนวน  6  สาย 
 -  ถนนลูกรัง   จำนวน  17 สาย 
 -  สะพานคอนกรีต  จำนวน  1  แห่ง 
 -  สะพานไม ้   จำนวน  1  แห่ง 
 -  ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  จำนวน 4  แห่ง/สาย 
 -  คลองชลประทาน  จำนวน  7  แห่ง 
 

5.2 การไฟฟ้า 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 

5.3 การประปา ประกอบด้วย 
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุประชาชนมีประปาใช้ทุกครัวเรือน 
 

5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครภัุณฑ์ 
ให้บรกิารโดย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ตั้งอยูท่ี่ 242 หมู่ 1 ถนนลพบุร-ีสงิหบ์ุรี อ. ท่าวุ้ง       

จ.ลพบรุี 15150 ห่างจากตำบลโพธ์ิตรปุระมาณ  15 กิโลเมตร 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1 การเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ ทำนา และปลูก

ผัก ร้อยละ 20 ของพื้นที่ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

6.2 การประมง 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ มีบ่อเลี้ยงปลาที่หมู่ 3 บ้านโรงหนอง และหมู่ที่ 

6 บ้านสามบาท  
6.3 การปศสุัตว์ 

ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรปุระชาชนบางกลุม่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น          
การเลี้ยงไก่ และสุกร 
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6.4 การบริการ 

-  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุ   
   1. สถานีบริการน้ำมัน    จำนวน 1  แห่ง 
   2. สถานีบริการแก๊ส    จำนวน 1  แห่ง 
   3. ปั้มน้ำมันหลอด    จำนวน  2  แห่ง 
   4. ร้านค้าปลีก     จำนวน  20 แห่ง 
   5. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง             จำนวน  2  แห่ง 
   6. ร้านขายวัสดุการเกษตร   จำนวน  2  แห่ง 
   7. โรงแรม  รสีอรท์    จำนวน  1  แห่ง 
   8. ร้านอาหาร     จำนวน  10 แห่ง 
   9. สถานบริการตรวจสภาพรถ   จำนวน 1  แห่ง 
   10. ร้านเสรมิสวย    จำนวน  2  แห่ง 

6.5 การท่องเท่ียว 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมสีินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท  นวดแผน

ไทย ผลิตภัณฑ์จากสิ่งขอเหลือใช้ ขนมไทย เช่น ยาหม่อง  ยาสมุนไพร  พรหมเช็ดเท้า กระเป๋าจากถุงกาแฟ 
และบริการนวดแผนโบราณ 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมกีลุม่อาชีพ คือ 
 - กลุ่มปลกูผกั   จำนวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มชาวนา   จำนวน 1  กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพสานเข่งปลาท ู จำนวน 1  กลุ่ม 

6.8 แรงงาน 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ได้แก่ ทำนา ปลูกผักสวนครัว  และปลูกผลไมเ้มล่อน ส่วนรอ้ยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัวและรบัจ้างทั่วไป 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนโพธ์ิตรุนับถือศาสนาพุทธ 

          7.2 ประเพณีและงานประจำป ี

 

ลำดับ เดือน วัฒนธรรมประเพณ ี
1 เมษายน ประเพณีสงกรานต์ 
2 กรกฎาคม ประเพณีเข้าพรรษา 
3 ตุลาคม ประเพณีออกพรรษา 
4 พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

1. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมีงานหรอืกิจกรรมภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน ได้แก่ 
การทำขนมไทย  การทำยาสมุนไพร  

2. ภาษาที่ใช้กันในตำบลโพธ์ิตรุเป็นภาษาไทย 
 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโพธ์ิตรุมงีานสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ ขนมไทย ยาสมุนไพร เป็นต้น 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.1 น้ำ 

แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรมุีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองน้ำ คลองสง่
น้ำ เป็นต้น 

 

8.2 ป่าไม ้
  - เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุไม่มีป่าไม้ 
 

8.3 ภูเขา 
- เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุไม่มีภูเขา 
 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
- เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิตรุไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

9. อ่ืนๆ 
         9.1. ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
 

 1.  วิสัยทัศน์  
“ตำบลน่าอยู่ เกษตรกรเฟ่ืองฟู เรียนรู้ไม่จำกัด ประชาราษฎร์มีสุข ” 
 

 2.  ยุทธศาสตร ์
  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 การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการอนุรกัษ์ 
                         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ   

อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
10. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
       
                   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจใน
การใหบ้รกิารต่อประชาชนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิต์รุ โดยประเมนิจ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
                    1. ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
                    2. ดา้นเจา้หน้าที/่บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
                    3. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
                    4. ดา้นความพงึพอใจต่อผลของการใหบ้รกิาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ                                           12 
องค์การบรหิารส่วนตำบลโพธิต์รุ  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี

ประจำปีงบประมาณ  2564 
 
ข้อชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 

2.  อายุ      1)  ต่ำกว่า 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ป ี        6)  60 ปีขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

      1)  ประถมศึกษา      2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 

      3)  ปริญญาตร ี      4)  สูงกว่าปริญญาตรี     
4.  อาชีพของผู้มารับบริการ 

     1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร            2)  ผู้ประกอบการ  

     3)  ประชาชนผู้รับบริการ      4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

     5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ………………………………………. 

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

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

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านเวลา      
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ      
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้      
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน      

3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ      
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ      

3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ      
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสยัให้คำแนะนำได้เป็นต้น      
3.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ      
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      

4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ      
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      

4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ      
4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ        

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด      

  ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  อำเภอเมือวงลพบรุี  จังหวัดลพบุรี 
 ประจำปีงบประมาณ  2564 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทัง้หมด  122  คน    
ข้อมูลทั่วไป จำนวน

(คน) 
ร้อยละ หมายเหต ุ

1.  เพศ 

• ชาย 

• หญิง 

 
59 
63 

 
48.36 
51.64 

 

2.  อาย ุ  

• ต่ำกว่า 20 ปี  

• 21 - 40 ปี       

• 41 – 60 ปี       

• 60 ปีข้ึนไป 

 
20 
47 
40 
15 

 
16.39 
38.52 
32.79 
12.30 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

• ประถมศึกษา    

• มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า    

• ปริญญาตร ี   

• สูงกว่าปริญญาตร ี  

 
56 
62 
4 
0 

 
45.90 
50.82 
3.28 
0.00 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 

• เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร       

• ผู้ประกอบการ  

• ประชาชนผูร้ับบริการ  

• องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

• อื่นๆ  โปรดระบ ุ 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
เป็นรอ้ยละ  38.52  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  50.82  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  52.46   
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หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ(คน) 

x ร้อยละ 
     

1. ด้านเวลา 
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 18 8 7 2 0 4.20 84.00 

 1.2  ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 19 10 6 0 0 4.37 87.43 
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจง้ข้อมลูเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลา          
การใหบ้ริการ 20 9 4 2 0 4.37 86.86 

2.2 การจัดลำดับข้ันตอนการให้บริการตามทีป่ระกาศไว้ 17 12 4 2 0 4.26 85.14 

2.3 การใหบ้รกิารตามลำดบัก่อนหลงั เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 20 10 5 0 0 4.43 88.57 
3.  ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 
3.1 ความเหมาะสมในการแตง่กายของผู้ใหบ้ริการ 18 8 7 2 0 4.20 84.00 
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอย่างสุภาพ 19 10 6 0 0 4.37 87.43 
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บรกิาร เช่น สามารถตอบคำถาม ช้ีแจง        
ข้อสงสยัให้คำแนะนำได้เป็นต้น 20 9 4 2 0 4.34 86.86 
3.4 ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น ไม่ขอสิง่ตอบแทน,          
ไม่รับสินบน, ไมห่าผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 17 12 4 2 0 4.26 85.14 
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 20 10 5 0 0 4.43 80.67 
4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 18 8 7 2 0 4.20 84.00 
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 19 10 6 0 0 4.37 87.43 
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรบับรกิาร น้ำ
ดื่ม หนังสอืพิมพ์ ฯลฯ 20 9 4 2 0 4.34 86.86 
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ   17 12 4 2 0 4.43 88.14 
5. ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด 20 10 5 0 0 4.43 88.57 

รวม 282 147 78 18 0 525 85.88 
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สรุปผลการประเมิน    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องการให้บริการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ  84.00  และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  87.43  
ตามลำดับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  86.86 
รองลงมาเป็นการจัดลำดับข้ันตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ  85.14  และการให้บริการ
ตามลำดับก่อนหลัง  คิดเป็นร้อยละ  88.57  ตามลำดับ 

         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีให้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  
ประกอบด้วย  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  84.00  รองลงมาเป็นความเต็ม
ใจและความพร้อม ในการให้บริการอย่างสุภาพ  คิดเป็นร้อยละ  87.43 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่  เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  86.86  
ตามลำดับ   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่ งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  
ประกอบด้วยความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  88.14  รองลงมาเป็นความชัดเจนของป้าย
สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเป็นร้อยละ  84.00 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสม
และเข้าถึงได้สะดวก  คิดเป็น ร้อยละ  87.43 ตามลำดับ       

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารในภาพรวมอยู่ในระดับ  3  (ระดับปาน
กลาง)  
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ท้ัง 4 ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี   คิดเป็นร้อยละ  ดังนี ้

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 
1. ด้านเวลา 85.72 
2. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 86.85 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 84.82 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 87.00 

รวม  4  ด้าน   คิดเป็นร้อยละ 86.09 
 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ  4  ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพธ์ิตรุ  ในด้านเวลาการปฏิบัติงาน  ด้านข้ันตอนการให้บริการ  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก  ประจำปี 2564  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  
86.09 
 


