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ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0141

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : พรปวีณ์ หริญัโท

ที�อยู:่ 185 ม.1 บ.หว้ยเตย ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: 095116996

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
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ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0094

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : เดชชาต ิวรรณชยั

ที�อยู:่ 221 ม.15 บ.เขา้แกว้ ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
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ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0095

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ประกาศมาศ ไชยสทิธิ �

ที�อยู:่ 257/1 ม.15

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 3- ปานกลางหรือพอใช้

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=96 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0096

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ฉวี แกว้กลัยา

ที�อยู:่ 184 ม.1 บ.หว้ยเตย

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=97 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0097

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : จรงิหรี� ปดัชาศรี

ที�อยู:่ 189 ม.15 บ.เขาแกว้พฒันา ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์:

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=98 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0098

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : กฟษณพงษ์ เยาวพนัธ์

ที�อยู:่ 69 ม.5 บ.พะเนียง ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์:

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=99 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0099

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : เจียร โสประดษิฐ์

ที�อยู:่ 328 ม.4 บ.หว้ยตาด ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=100 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0100

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : แถลง ไชยสงคราม

ที�อยู:่ 73/1 ม.6 บ.หว้ยปลาดกุ ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 3- ปานกลางหรือพอใช้

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=101 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0101

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : รุง่รตัน์ ราชมณี

ที�อยู:่ 189 ม.5 บ.พะเนียง ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=102 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0102

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : จนัทร์ แผนพงษ์

ที�อยู:่ 85 ม.1 บ.หว้ยเตย ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 3- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=103 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0103

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : แยม้ คณุเมอืง

ที�อยู:่ 301 ม.1 บ.หว้ยเตย ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=104 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0104

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : กอบแกว้ หมายดี

ที�อยู:่ 103 ม.16 บ.หนองเป็ดกา่

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 3- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=105 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0105

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ชาย แกว้ใส

ที�อยู:่ 38 ม. 12 บ.ภแูผงมา้

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 3- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=106 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0106

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : หลนิ ขาวสงา่

ที�อยู:่ 159/ ม.1 บ.หว้ยเตย

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=107 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0107

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : หนูจนัทร์ โมครตัน์

ที�อยู:่ 244 ม.13 บ.ศรีสะอาด ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 3- ปานกลางหรือพอใช้

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 3- ปานกลางหรือพอใช้

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=108 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0108

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : อา้น เสนานุช

ที�อยู:่ 218 ม.10 บบ.วงัเย็น ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 3-ปานกลางหรือพอใช้

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=109 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0109

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ลดัดา บุง้ทอง

ที�อยู:่ 39 ม.16 บ.พะเนียง ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=110 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0110

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : รตันภรณ์ แกว้พลิา

ที�อยู:่ 50 ม.16 บ.หนองเป็ดกา่ ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=111 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0111

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : หนูเพื�อน คาํเรืองศรี

ที�อยู:่ 23 ม.5 บ.พะเนียง ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=112 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0112

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ประดษิฐ์ สงิห์มณ๊

ที�อยู:่ 23 ม.5 บ.พะเนียง

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 3- ปานกลางหรือพอใช้

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=113 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0113

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : สาภาร สารศรี

ที�อยู:่ 22 ม.5 บ.พะเนียง

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=114 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0114

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : มว้น วงัครีี

ที�อยู:่ 327 ม.16 บ.หนองเป็ดกา่ ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=115 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0115

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : สม นวลสะอาด

ที�อยู:่ 295 ม.15 บ.เขาแกว้พฒันา ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 3-ปานกลางหรือพอใช้

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 3- ปานกลางหรือพอใช้

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 2- น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 2- น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 2- น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 3- ปานกลางหรือพอใช้

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=116 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0116

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นงลกัษณ์ ศรีวงษ์ษา

ที�อยู:่ 313 ม.15 บ.เขาแกว้พฒันา

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 3- ปานกลางหรือพอใช้

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=117 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0117

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : บรรเทา ศรีวงษ์ษา

ที�อยู:่ 105 ม.14 บ.โนนตะวนั ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=118 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0118

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : สลดั นงลติ�ง

ที�อยู:่ 105 ม.14 บ.โนนตะวนั ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=119 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0119

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ประสงค ์บตุรเต

ที�อยู:่ 15 ม.2 บ.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 3- ปานกลางหรือพอใช้

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=120 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0120

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ส ีวงศ์สลิา

ที�อยู:่ 113 ม.2 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=121 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0121

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : สมจติร ไขยคาํภา

ที�อยู:่ 418 ม.1 บ.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=122 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0122

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : สตีาล เจรญิชยั

ที�อยู:่ 418 ม.1 บา้นหว้ยเตย ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=123 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0123

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ลี ลุนธริะวงศ์

ที�อยู:่ 98 ม.11 บ.อนามยั ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=124 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0124

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : จรชัญา พมินิวาส

ที�อยู:่ 307ม.2 บ.นาดอกคาํ ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=125 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0125

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : สดุใจ ชาแกว้

ที�อยู:่ 222 ม.1 บ.หว้ยเตย ต..นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=126 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0126

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : หนูปาง พสิวุรรณ

ที�อยู:่ 132 ม.14 บ.โนนตะวนั ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 3- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 3- ปานกลางหรือพอใช้

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=127 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0127

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : เฮยีง อาจแกว้

ที�อยู:่ 26/1 ม.13 บ.ศรีสะอาด ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 3- ปานกลางหรือพอใช้

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=128 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0128

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : รุง่นภา ชาแกว้

ที�อยู:่ 26/1 ม.13 บ.ศรีสะอาด ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=129 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0129

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นางชู บรรหาร

ที�อยู:่ ม.13 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: 0930630953

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=130 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0130

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : น.ส.แกว้ เศษฐา

ที�อยู:่ 25 ม.15 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: 0862183558

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=131 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0131

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นางอมรา เยี�ยมไธงสง

ที�อยู:่ 50 ม.6 นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: 0611238558

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4-

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=132 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0132

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นายกองราํ พรมวาศรี

ที�อยู:่ 8/1 ม.17 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: 0625020756

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=133 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0133

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นายบรบิรูณ์ แกว้อาสา

ที�อยู:่ 11 ม.14 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=134 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0134

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นายทองเลื�อ สารพนั

ที�อยู:่ 184 ม.10 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: -

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 3- ปานกลางหรือพอใช้

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=135 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0135

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : ดารุณี เชียงขวาง

ที�อยู:่ รพสต.บา้นหว้ยตาด

เบอร์โทรศพัท ์: 0898539033

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=136 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0136

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นายแกลง้ ไชยสงคราม

ที�อยู:่ 73/1 ม.6 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: 0902406805

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 2- น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=137 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0137

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นายประจบ สงิห์ทองลา

ที�อยู:่ 25 ม.7 ต.นาดอกคาํ อ.นาดว้ง

เบอร์โทรศพัท ์: 0958435874

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 5-มากที�สดุหรือดมีาก

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4-

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 3- ปานกลางหรือพอใช้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=138 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0138

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นางชลอม เทพนาที

ที�อยู:่ 32 ม.9 ต.นาดอกคาํ อ.นดว้ง

เบอร์โทรศพัท ์: 0615940296

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 5- มากที�สดุหรือดมีาก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 3- ปานกลางหรือพอใช้

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 5- มากที�สดุหรือดมีาก

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=139 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0139

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นายสามารถ ชยัตบิาล

ที�อยู:่ สปก.เลย

เบอร์โทรศพัท ์: 042813545

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -

 

 



14/7/2563 แบบสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

www.nadokkham.go.th/admin_pollprint.php?poll_id=140 1/1

 

ชื�อหน่วยงาน เทศบาลตําบลนาดอกคาํ

ที�อยู่ 420 ม.1 ต.นาดอกคาํ อ.นาด้วง จ.เลย

โทรศพัท์ 042-039865 โทรสาร 042-039864

เลขที�แบบสาํรวจ POLL0140

วนัที�ตอบแบบสาํรวจ 13/07/2563

ชื�อ - นามสกลุผูข้อรบับรกิาร : นายสเุมธ สนสพิงษ์

ที�อยู:่ 106 ม.14 ต.นาดอกคาํ

เบอร์โทรศพัท ์: 0958564971

อเีมล์ : admin@yangoom.go.th

  

ระดบัความพึงพอใจ

     5 = มากที�สดุหรือดมีาก  4 = มากหรือด ี 3 = ปานกลางหรือพอใช ้ 2 = น้อยหรือตํ�ากวา่มาตรฐาน  1 = น้อยที�สดุหรือตอ้งปรบัปรุง

 

1. ด้านกระบวนการ / ข ั�นตอนการให้บริการ 54321

 

1.1 ข ั�นตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามคลอ่งตวั 4-มากหรือดี

1.2 ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชี�แจง และแนะนําข ั�นตอนในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

1.4 ความเป็นธรรมของข ั�นตอน วธิกีารใหบ้รกิาร (เรียงตามลาํดบักอ่นหลงัม ีความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั) 4- มากหรือดี

1.5 ความสะดวกที�ไดร้บัจากการบรกิารแตล่ะข ั�นตอน 4- มากหรือดี

1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของ ผูร้บับรกิาร 4- มากหรือดี

2. ด้านเจ้าหน้าที� / บุคลากรผู้ให้บริการ 54321

 

2.1 ความสภุาพ กริยิามารยาทของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (เป็นมติร / มรีอยยิ�ม/อธัยาศยัด)ี 4- มากหรือดี

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บคุลกิ ลกัษณะทา่ทางของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร (แตง่กายสภุาพ เรียบรอ้ย) 4- มากหรือดี

2.3 ความเอาใจใส ่กระตอืรือรน้ มคีวามเต็มใจ และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที� 4- มากหรือดี

2.4 เจา้หน้าที�มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ การตอบขอ้ซกัถาม ชี�แจงขอ้สงสยั ใหค้าํแนะนําไดเ้ป็นอยา่งดี 4- มากหรือดี

2.5 เจา้หน้าที�ใหบ้รกิารตอ่ผูร้บับรกิารเหมอืนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 4- มากหรือดี

2.6 ความซื�อสตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าที� เชน่ ไมร่บัสนิบน ไมห่า ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 4- มากหรือดี

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก 54321

 

3.1 สถานที�ต ั�งของหน่วยงาน สะดวกในการเดนิทางมารบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.2 ความเพียงพอของสิ�งอาํนวยความสะดวก เชน่ ที�จอดรถ หอ้งนํ�า โทรศพัท ์สาธารณะ ที�น ั�งคอยรบับรกิาร 4- มากหรือดี

3.3 ความสะอาดของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรวม 4- มากหรือดี

3.4 “ความเพียงพอ” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอืในการใหบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.5 “คณุภาพและความทนัสมยั” ของอปุกรณ์ / เครื�องมอื 4- มากหรือดี

3.6 การจดัสถานที�และอปุกรณ์ความเป็นระเบยีบ สะดวกตอ่การตดิตอ่ใชบ้รกิาร 4- มากหรือดี

3.7 มป้ีาย ขอ้ความบอกจุดบรกิาร / ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 4- มากหรือดี

3.8 ความพอใจตอ่สื�อประชาสมัพนัธ์ / คูม่อืและเอกสารใหค้วามรู้ 4- มากหรือดี

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 54321

 

4.1 ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการ 4- มากหรือดี

4.2 ไดร้บับรกิารที�คุม้คา่ คุม้ประโยชน์ 4- มากหรือดี

4.4 ความพงึพอใจโดยภาพรวมที�ไดร้บัจากการบรกิารของหน่วยงาน 4- มากหรือดี

ความคดิเห็นเพิ�มเตมิ -
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