รายงานผล
การสารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
อ
ง

อ อง

ประ ปี พ.ศ. 2564

คานา
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ
อาเภอ

จั งหวั ด

ในปีง บประมาณ 2564 มีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บ ริก ารตามภารกิจ ศึก ษาประสิท ธิผลตามวัตถุ ป ระสงค์และเป้าหมายของการ
ให้บ ริก าร รวมทั้งการรับ ทราบปัญ หา อุป สรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บ ริก ารประชาชนของ
อาเภอ

จังหวัด

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ที่มุ่งการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานตามภารกิจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
กระบวนการทางานที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ ผลการประเมินนี้จะทาให้
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของงานตามภารกิจที่หน่วยงานได้เลือกเพื่อขอรับการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการเป็นหลัก ประกอบด้วย (1) ด้านกระบวนการและขั้ นตอนการให้บริการ (2) ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ (3) ด้านช่องทางการให้บริการ และ (4) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก นอกจากนี้
ในแบบสอบถามยังมีคาถามปลายเปิด สาหรับผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมด้ว ย สามารถนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานให้
ตรงกั บ ความต้ องการในการให้บ ริ ก ารประชาชนต่ อ ไป
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ

ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร

ตลอดจนประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ

พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่เ กี่ย วข้องกั บกระบวนการประเมินความพึงพอใจในการ
บริการประชาชนตามภารกิจของ

ในปีงบประมาณ 2564 เป็นอย่างดียิ่ง และหวัง

ว่ารายงานฉบับ นี้จะก่ อให้เ กิด ประโยชน์กั บหน่วยงานที่จะนาข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการประชาชนของ

ให้มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

ตุลาคม 2564

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ
ของ
อาเภอ อง
จังหวัด
ในปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมและภารกิจ

ร้อยละความพึงพอใจ
กระบวนการ/

ช่อง

เจ้าหน้าที่/ สถานทีแ่ ละ

ขั้นตอนการ

ทางการ

บุคลากร

สิ่งอานวย

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

ความ

ผลการ
ปฏิบัติงาน

รวม

สะดวก
1.งานให้บริการสวัสดิการเบีย้

95.85

95.60

96.03

96.20

96.30

96.00

2.งานให้บริการ

94.72

94.60

95.67

96.80

96.45

96.65

3.งานให้บริการด้านการ

95.04

95.00

95.23

95.88

94.84

95.20

95.48

94.65

94.70

97.08

96.00

95.58

95.27

94.96

95.41

96.49

95.90

95.61

ยังชีพผู้สูงอายุ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
4.งานให้บริการด้านการจัดเก็บ
ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง

รวม

2. ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การให้บริการของ

อาเภอ

จังหวัด

ทาให้

เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ การให้บริการของ

อาเภอ

พบว่า งานให้บริการสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ งานให้บริการ

และงานให้บริการด้านการจัดเก็บ

ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ การให้บริการของ
ให้บริการ เป็นลาดับสุดท้าย ดังนัน้ จึงเสนอแนะให้

จังหวัด
ในด้านช่องทางการ

อาเภอ

จังหวัด

อาจปฏิบัติ ดังนี้

2.1.1 จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สายด่วน Website กล่อง
รับเรื่องราวร้องทุกข์
2.1.2 การติดตามผลการบริการ (After service) และการสารวจข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
2.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ การบริการของ

อาเภอ

จังหวัด

พบว่า งานให้บริการด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ การให้บริการของ
ในด้านผลการปฏิบัตงิ าน เป็นลาดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้

อาจปฏิบัติ

ดังนี้
2.2.1 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและงบประมาณเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกิจกรรมการงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.2 การจัดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและบริบทของเศรษฐกิจ สังคมชุมชน
ภายใต้กรอบของการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของ

ด้วยกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้

1) การสารวจปัญหาและข้อมูลชุมชน
2) การวิเคราะห์และจัดกลุ่มปัญหา
3) การกาหนดแผนงาน/โครงการรองรับ
4) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5) การกาหนดกรอบงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็น
6) การเสนอและบรรจุในแผนพัฒนา 5 ปี ขององค์กรฯ
7) การปฏิบัตติ ามแผนและการประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
8) การทบทวนหรือยุติแผนงาน/โครงการ

