เอกสารแนบ 2หนา 1
สําหรับผูรับบริการ (เกษตรกรและผูยากจน) ปงบประมาณ 2562
ชื่อ-สกุล............................................................เบอรโทรศัพท....................................E-mail………………………..………..…..

แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ “การขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ”

คํ าชี้ แจง แบบสํ ารวจนี้ ประเมิ นการให บริ การของหน วยงาน เพื่ อใช เป นข อมู ลประกอบในการปรั บปรุ งและพั ฒนา
การปฏิ บั ติ งานให มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น จึ งขอความร วมมื อท านตอบแบบสอบถามให ตรงกั บความเป นจริ งมากที่ สุ ด
และขอขอบคุ ณทุ กท านที่ ให ความร วมมื อมา ณ โอกาสนี้ ด วยขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ มา ณ โอกาสนี้ ด ว ย
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
 ชาย
 หญิง
 ต่ํากวา 20 ป
 20 – 30 ป
 31 – 40 ป  41 – 50 ป
 51 - 60 ป
 60 ปขึ้นไป
การศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
 อาชีพนอกภาคการเกษตร  อาชีพภาคการเกษตร
รายไดตอเดือน  ต่ํากวา 5,000 บาท
 5,000–10,000 บาท  10,001–20,000 บาท
 มากกวา 20,000 บาท
การรับทราบขอมูลของกองทุนหมุนเวียนฯ จากชองทาง
 แผนพับ/โปสเตอร  วิทยุทองถิ่น
 สื่อโทรทัศน  เจาหนาที่ ธ.ก.ส.
 ผูใหญบาน/กํานัน  เพื่อนบาน/คนรูจัก  เจาหนาที่เกษตรอําเภอ/จังหวัด
 เจาหนาที่เกษตรและสหกรณจังหวัด
 เจาหนาที่ศูนยดํารงธรรม
 อืน่ ๆ ระบุ..................................................
การติดตอเพื่อขอรับทราบขอมูล/ขอคําปรึกษา เพื่อขอรับบริการจากกองทุนหมุนเวียนฯ ชองทางใดสะดวกที่สุด
 เดินทางมาดวยตนเอง  โทรศัพทสํานักงาน  โทรศัพทมือถือของเจาหนาที่
 E-mail ของสํานักงาน  อืน่ ๆ ระบุ..................................................
สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ (โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรที่ใหบริการ
1. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหความสะดวกในการติดตอประสานงาน
3. เจาหนาที่ชวยเหลือติดตามงานใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดี
4. เจาหนาที่ดูแล เอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
5. เจาหนาที่ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน และถูกตอง
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
6. มีขั้น ตอนการติดต อ ประสานงานเพื่อสอบถามขอมูลหรือรั บบริการ
เกี่ยวกับการขอกูเงินที่ชัดเจน และเขาใจงาย
7. มีระยะเวลาการใหบริการที่เหมาะสม เปนไปตามลําดับกอน – หลัง
อยางยุติธรรม
เพศ
อายุ

โปรดพลิกดานหลังเพื่อตอบแบบฯ

หนา 2

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
นอย
มาก
นอย
กลาง
ทีส่ ุด
(4) (3) (2) (1)

8. มีอุปกรณ เครื่องมือทันสมัยในการใหบริการ
9. มีคําแนะนําจากเอกสาร/บุคลากร/ปายประกาศ การใชบริการอยางชัดเจน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
10. ปายบอกสถานทีต่ ั้งหนวยงาน มีความชัดเจนและเขาใจงาย
11. สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ และสภาพแวดลอมดี
12. ความเพี ย งพอของสิ่ งอํ า นวยความสะดวก เชน ที่นั่งรอรับ บริการ
น้ําดื่ม หองน้ํา เปนตน
13. มีชองทางในการติดตอประสานงานที่หลากหลาย และสะดวก
เชน โทรศัพท โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เปนตน
14. ผูรับบริการมีความสะดวกในการใชชองทางในการติดตอประสานงาน
ดานคุณภาพจากการใหบริการ
15. ไดรับบริการดานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนตามวัตถุประสงค
ของกองทุนหมุนเวียนฯ
16. ไดรับการบริการที่เหมาะสม และตรงกับความตองการ
17. ไดรับบริการที่นาเชื่อถือ และวางใจ ใหเก็บขอมูลสวนบุคคล
สําหรับการขอรับบริการของกองทุนหมุนเวียนฯ
ดานความเชื่ อมั่ นเกี่ ยวกั บคุ ณภาพการให บริ การโดยเนนดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
18. มีความเสมอภาคเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
19. มีความซื่อสัตย ไมเรียกรองคาตอบแทน
20. มีความโปรงใสในการรับบริการ สามารถตรวจสอบขอมูล
การดําเนินงานไดอยางตรงไปตรงมา
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ

ขอให เ กษตรและสหกรณ จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การรวบรวมแบบสํ า รวจทุ ก อํ า เภอภายในจั ง หวั ด และส ง กลั บ มายั ง
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนน
ราชดําเนินนอก แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 62
หมายเหตุ : สามารถดาวน โ หลดแบบสํ า รวจเพิ่ ม เติ ม ได ที่ www.opsmoac.go.th /เลื อ กการบริ ห ารกองทุ น
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรเลือกแบบฟอรม/เลือกแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ป 2562
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม คุณปยพร สุขวนิช โทร. 0 2280 7750,53
โทรสาร 0 2281 5836 หรือ 0 2280 3913 e-mail : bfpa@opsmoac.go.th

