รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

สานักปลัด เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คานา
การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ เพื่อรายงานผลระดับ
ความพึง พอใจของผู้รับบริการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านสิ่ง อานวยความสะดวก อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงาน ได้รับทราบคุณภาพ
การให้บริการที่ เกิดขึ้นและนาผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเทศบาลฯ และเพื่อให้
ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นตามลาดับ ในการนี้ เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ ขอขอบพระคุณ
ผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ต่อไป
สานักปลัด
เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
19 ตุลาคม 2561

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามพระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2554 มาตรา 3/1
บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 2 ว่าด้วยเรื่องการ
บริหารราชการเพื่อให้เ กิดประโยชน์สุขของประชาชน (4) กาหนดว่า “ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้อง
คอยรับฟังความคิดเห็ นและความพึงพอใจของสั งคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง หรือ
เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม”
ดังนั้น คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และการอานวย
ความสะดวกจึงเป็นเรื่องสาคัญ ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อนาไปแก้ไขและปรับปรุงไม่ว่า
จะเป็นในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกซึ่งส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริการ
เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ จึงได้จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ
เทศบาลตาบลสั น ทรายมหาวงศ์ ขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ มารับบริการ ส าหรับผู้ บริห าร และ
พนักงานเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะได้นาไปปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้การดาเนินการบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
ขอบเขตของการสารวจ
ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมการสารวจความพึงพอใจของการให้บริการใน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
พร้อมทั้งให้เสนอแนะในสิ่งที่เทศบาลฯ ต้องแก้ไข ปรับปรุง และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุ งการให้บริการของ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
3. ผู้บริหารสามารถนาผลการสารวจความพึงพอใจไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
จาการสุ่ มตัว อย่ า งในการกรอกแบบสอบถามผู้ มาใช้บ ริการของเทศบาลต าบลสั นทรายมหาวงศ์
จานวน 128 ตัวอย่าง มีผลการประเมินโดยคิดเป็นค่าร้อยละ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
รวม
4. อาชีพ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

52
76
128

40.63
59.38
100

19
25
43
41
128

14.84
19.53
33.59
32.03
100

21
36
29
38
4
128

16.41
28.12
22.66
29.69
3.12
100

7
31
20
11
39
20
128

5.47
24.22
15.63
8.59
30.47
15.62
100

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นหญิงมากกว่าชาย กล่าวคือ เป็นหญิง 76 คน/59.37% เป็นชาย
52 คน/40.63% เป็นผู้มีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 19 คน/14.84% อายุ 31-40 ปี จานวน 25คน/
19.53% อายุ 41-50 ปี จานวน 43 คน/33.59% อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จานวน 41คน/32.03%
ส าหรั บ การศึ กษา พบว่ า ผู้ ม าขอใช้ บริ การ มีวุ ฒิ ก ารศึ กษาระดั บประถมศึ กษา 21คน/
16.41% มัธ ยมศึ กษา 36 คน/28.12 ปวช./ปวส. จานวน 29 คน/22.66% ปริญญาตรี 38 คน/
29.69% ปริญญาโท จานวน 4 คน/3.12%
ในส่วนของอาชีพ พบว่าผู้มาขอใช้บริการประกอบอาชีพเกษตรกร 7 คน/5.47% อาชีพ
ค้าขาย 31 คน/24.22% อาชีพรับจ้าง 20 คน/15.63% อาชีพรับราชการ 11 คน/8.59% ธุรกิจส่วนตัว
39 คน/30.47% เป็นนักเรียน/นักศึกษา 20 คน/15.62%
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ เนื่องจากเป็นการสุ่มตัวอย่าง จึงไม่เก็บข้อมูลในส่วนนี้
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
การการสุ่ มตั ว อย่ า งประเมินความพึ งพอใจในการให้ บริการของเทศบาลฯ ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก โดยจัดระดับการประเมินเป็น ดีมาก ดี พอใช้ และ ควรปรับปรุง จากการประเมินพบว่า สามารถ
ประมวลผล ได้ดังนี้
รายการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
1.2 เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.2 ขั้น ตอนการให้ บ ริ การแต่ล ะขั้ น ตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว

ดีมาก
50.78
53.12

ระดับความพึงพอใจ
ดี
พอใช้
40.43
8.79
42.19
4.69

50.74

42.18

7.03

-

50.00

41.40

8.60

-

49.22

35.94

14.84

-

68.12
55.47

35.97
28.99

10.94
15.63

-

49.22

35.94

14.84

-

ควรปรับปรุง
-

รายการ
2.3 มีผั งล าดับ ขั้น ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่
ให้ บ ริ การ เช่น ที่จ อดรถ น้ าดื่ม ที่นั่ งรอรั บ
บริการ
3.2 มี เ ครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ / ระบบในการ
บริการ
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ดีมาก
54.69

ระดับความพึงพอใจ
ดี
พอใช้
42.97
2.34

49.22
48.44

40.87
42.97

9.90
8.59

-

47.65

40.63

11.72

-

51.56

39.06

9.38

-

ควรปรับปรุง
-

ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการเห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก มากมากที่สุด ทั้ง 3 ข้อ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย ระดับดีมากร้อยละ 53.12/68
คน ระดับดีร้อยละ 42.19/54 คน ระดับพอใช้ร้อยละ 4.69/6 คน เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่ ระดับดีมากร้อยละ 50.78/65 ระดับดีร้อยละ 42.18/54 คน ระดับ พอใช้ร้อยละ
7.03/9 คน เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ระดับดีมาก ร้อยละ 50.00/64
คน ระดับดี ร้อยละ 41.40/53 คน ระดับพอใช้ร้อยละ 8.60/11 คน เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ระดับดีมากร้อยละ 49.22/63 คน ระดับดี ร้อยละ35.94/46 คน ระดับพอใช้
ร้อยละ 14.84/19 คน
ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการเห็นว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก มากที่สุด
เช่นกัน ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ระดับดีมากร้อยละ 55.47/71
คน ระดับดีร้อยละ 28.99/37 คน ระดับพอใช้ร้อยละ 15.63/20 คน ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว ระดับดีมากร้อยละ 49.22/63 คน ระดับดีร้อยละ 35.94/46 คน ระดับพอใช้ร้อยละ
14.84/19 คน มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ระดับดีมาก ร้อยละ 54.69/70
คน ระดับดีร้อยละ 42.97/55คน ระดับพอใช้ร้อยละ 2.34/3 คน
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าประชาชนผู้มาขอรับบริการก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันคือ
ระดับดีมาก มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้าดื่ม
ที่นั่ งรอรั บ บริ ก าร ระดับ ดีมากร้อยละ 48.44/62คน ระดับดีร้อยละ 42.97/55คน ระดับ พอใช้ร้อยละ
8.59/11 คน มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ระดับดีมาก ร้อยละ 47.65/61 คน ระดับดี ร้อยละ
40.63/52 คน ระดับพอใช้ร้อยละ 11.72/15 คน อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ระดับดีมาก ร้อย
ละ 51.56/66 คน ระดับดีร้อยละ 39.06/50 คน และระดับพอใช้ร้อยละ 9.38/12 คน
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะต่อคาถามแบบปลายเปิดโดยให้คาถามว่า ท่านคิดว่าเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
ควรปรับปรุงด้านใด?(โปรดระบุ) มีผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ไม่มีน้าดื่มภายนอกอาคารสานักงาน

สรุป
ในภาพรวมของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ เป็น
ดังนี้
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.78 ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40.43 ในระดับพอใช้ คิด
เป็นร้อยละ 40.43 และไม่มีความคิดเห็นในเรื่องของการปรับปรุง
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 68.12 ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35.97 ในระดับพอใช้คิด
เป็นร้อยละ 10.94 และไม่มีความคิดเห็นในเรื่องของการปรับปรุง
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.22 ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40.87 ในระดับพอใช้ คิด
เป็นร้อยละ 9.90 และไม่มีความคิดเห็นในเรื่องของการปรับปรุง
มีความพึงพอใจร้อยละ 100
***********************************

ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
*************************************
เทศบาลตาบลสั นทรายมหาวงศ์ ได้จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทา
แผนปรับปรุงการให้บริการ และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และ
ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ที่เลือก
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  มากกว่า 50 ปี
3. การศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  อื่นๆ (ระบุ) ................................
4. อาชีพ
 เกษตรกร  ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  ธุรกิจส่วนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา  อื่นๆ (ระบุ)........................
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
 การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 การขอเข้าดูกล้องวงจรปิด
 การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
 สวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด
 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรมเด็ก/เยาวชน
 การป้องกันโรคไข้เลือดออก
 การจดทะเบียนพาณิชย์
 การชาระภาษีป้าย

 การขอใช้วัสดุ/อุปกรณ์
 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 การออกแบบอาคาร
 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การชาระภาษีบารุงท้องที่
 การขอความช่วยเหลือประชาชน
 อื่นๆ ระบุ............................................................

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
รายการ

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ
ดี
พอใช้

ควรปรับปรุง

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
1.2 เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.2 ขั้น ตอนการให้ บ ริ การแต่ล ะขั้ น ตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว
2.3 มีผั งล าดับ ขั้น ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่
ให้ บ ริ การ เช่น ที่จ อดรถ น้ าดื่ม ที่นั่ งรอรั บ
บริการ
3.2 มี เ ครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ / ระบบในการ
บริการ
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ
ท่านคิดว่า เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ควรปรับปรุงด้านใด? (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน

