- 22 ส่วนที่ 3
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลหนองหอย
ประจาปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลหนองหอยดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในตาบลหนองหอย ที่
มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองหอยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อบริหารและการดาเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบล
หนองหอยที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและให้ บ ริ ก ารประชาชน
ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ. 2558
ซึ่งเทศบาลตาบลหนองหอยจะได้นาข้อคิดเห็น ข้อเสนอต่าง ๆ พัฒนาระบบการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลหนองหอยต่อไป
รายละเอียดของแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒
ความพึงพอใจต่อ การบริหารและการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
หนองหอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตอนที่ ๓
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนของเทศบาลหนองหอย
ประจาปีงบประมาณ 2558 (แยกรายส่วนราชการ)
ตอนที่ ๔.
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลหนองหอย
การสารวจพึงพอใจของประชาชนภายในตาบลหนองหอย ที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
หนองหอยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วยด้วยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 220 กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นประชาชนภายในเขตรับผิดชอบของตาบลหนองหอย ซึ่งการสารวจความพึงพอใจนั้นใช้เกณฑ์ในการ
วัดตามระบบ Likert Scales โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ และกาหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
ระดับพึงพอใจ
คะแนน
ช่วงคะแนน
มากที่สุด
5
4.21 – 5.00
มาก
4
3.41 – 4.20
ปานกลาง
3
2.61 – 3.40
น้อย
2
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
1
1.00 – 1.80
โดยมีผลการสารวจข้อมูลดังนี้

- 23 1. ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนภายในตาบลหนองหอย จานวน 220 กลุ่มตัวอย่าง โดยแยก
เป็นเพศหญิง จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 และเพศชาย จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ
48.18
มีอายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81 ,อายุ 25-29 ปี จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.81 ,อายุ 30-34 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63 ,อายุ 35-39 ปี จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.81 ,อายุ 40-44 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 ,อายุ 45-49
ปี จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.09 และ อายุ 50 ปี ขึน้ ไป จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90
ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าอนุปริญญา จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45
รองลงมา ระดับปริญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63 ถัดมาเป็นระดับ อนุปริญญา จานวน
67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.45 คน จานวน ระดับปริญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และ
สูงกว่าระดับปริญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90
ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ,ค้าขาย/กิจการส่วนตัว
จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ,พนักงานบริษัท จานวน 33 คน คิดเป็นร้อย15.00 เกษตรกร
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ,ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
14.54 และประกอบอาชีพอื่น ๆ อาทิ ข้าราชการ บานาญ ,แม่บ้าน ,พ่อบ้าน เป็นต้น จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.27
2. ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารและการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาของเทศบาล
หนองหอยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕58

ประเด็น
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. การรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
X
3.83
3.25
3.25
3.28
3.28
3.32
3.50
3.45

3.39

- 24 จากการสารวจ พบว่า ประชาชนมีพึงพอใจต่อการบริหารและการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลหนองหอยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในประเด็นด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ / กิจกรรมมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83
ในขณะที่ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมและการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด อยู่ในระดับ ปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25
และมีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการบริหารและการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลหนองหอย อยู่ในระดับ ปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยคิดเป็น 3.39
3. ความพึงพอใจต่อ การปฏิบั ติงาน และการบริก ารประชาชนของเทศบาลหนองหอย
ประจาปีงบประมาณ 2558 (แยกรายส่วนราชการ)
1. สานักปลัดเทศบาล
งานบริการในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสังคมสงเคราะห์ผยู้ ากไร้ โอกาส
- งานพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม
- งานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ - งานจัดทาแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ประเด็น
๑. พนักงานเทศบาลให้บริการผู้มาติดต่อราชการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส
สุภาพและเอาใจใส
๒. มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
๓. พนักงานเทศบาลให้คาปรึกษาและข้อแนะนาในงานที่ตนรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
๔. ความพร้อมของอุปกรณ์ภายในสานักงานสาหรับรองรับการให้บริการประชาชน
๕. อานวยความสะดวกให้ป ระชาชนเข้าใจในข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน
๖. สถานที่ในการให้บริการ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ความสะอาดของสถานที่ ห้องน้า ฯลฯ
๗. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่องานด้านการป้องกั นและบรรเทา สาธารณภัยของ
เทศบาลตาบลหนองหอย
๘. ความพึ ง พอใจในภาพรวมที่ มี ต่ อ งานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชน และสั ง คมสงเคราะห์ ข อง
เทศบาลตาบลหนองหอย

ค่าเฉลี่ย
X
3.54
3.45
3.42
3.44
3.40
3.40
3.54
3.48

- 25 ประเด็น
๙. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่องานด้านแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของเทศบาลตาบลหนองหอย

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
X
3.48

3.46

จากการส ารวจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการปฏิบัติงาน และการบริการ
ประชาชนประจาปีงบประมาณ 2558 ของสานักปลัดเทศบาล ได้แก่ ประเด็นด้านการให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเอาใจใสและความพึงพอใจในภาพรวมที่มี
ต่องานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตาบลหนองหอย โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ในขณะที่ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการ
อานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
ปฏิบัติงาน และสถานที่ในการให้บริการ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ความสะอาดของสถานที่ ห้องน้า ฯลฯ
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีคา่ เฉลี่ย 3.40 และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชน ของสานักปลัดเทศบาล อยู่ใน ระดับ มาก มีคา่ เฉลี่ยคิดเป็น 3.46
2. กองคลัง งานบริการในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานด้านการเงินและการบัญชี - งานจัดเก็บรายได้และจัดเก็บภาษี

- งานจัดซื้อและจัดหาพัสดุ

ประเด็น
๑. พนักงานเทศบาลให้บริการผู้มาติดต่อราชการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส
สุภาพและเอาใจใส่
๒. มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
๓. พนั ก งานเทศบาลให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ แนะน าในงานที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ อย่ า ง
ครบถ้วนและถูกต้อง
๔. ความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์ภายในสานักงานสาหรับรองรับการให้บริการ
ประชาชน
๕. การให้บริการประชาชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
๖. อานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลข่าวสารราชการ ข่าวการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน
๗. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่องานการเงินและบัญชี

ค่าเฉลี่ย
X
3.49
3.39
3.35
3.35
3.36
3.37
3.35

- 26 ประเด็น
๘. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่องานพัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี
๙. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่องานด้านการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
X
3.34
3.29

3.36

จากการสารวจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการปฏิบัติงาน และการบริการ
ประชาชนประจาปีงบประมาณ 2558 ของกองคลัง ได้แก่ ประเด็นด้านการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ
ด้ว ยความกระตือรือ ร้น ยิ้ม แย้มแจ่ มใส สุ ภาพและเอาใจใส โดยมี ความพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 ในขณะที่ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่องานด้านการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.29 และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ของกองคลัง
อยู่ใน ระดับ ปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยคิดเป็น 3.36

3. กองช่าง งานบริการในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานก่อสร้าง ซ่อมบารุง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (ถนนรางระบายน้าประปาไฟฟ้า ฯลฯ )
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานการควบคุมอาคารและการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ประเด็น
๑. พนั ก งานเทศบาลต าบลหนองหอยให้ บ ริ ก ารผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการด้ ว ยความ
กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเอาใจใส่
๒. มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
๓. พนักงานเทศบาลตาบลหนองหอยให้คาปรึกษาและข้อแนะนาในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
๔. ความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์ภายในสานักงานสาหรับรองรับการให้บริการ
ประชาชน
๕. อานวยความสะดวกให้ป ระชาชนเข้าใจในข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน
๖. ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานก่ อสร้าง ซ่อมบารุง โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค
๗. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่องานด้านไฟฟ้าสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย
X
3.37
3.28
3.31
3.30
3.32
3.29
3.45

- 27 ประเด็น
๘. ความพึ ง พอใจในภาพรวมที่ มี ต่ อ งานด้ า นควบคุ ม อาคารและการออกใบอนุ ญ าต
ก่อสร้าง

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
X
3.29

3.32

ประจาปีงบประมาณ 2558 ของกองช่าง ในประเด็นด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่องาน
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ โดยมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 ในขณะที่ ประเด็นที่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน ของกองช่างอยู่ใน ระดับ ปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยคิดเป็น 3.32

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตงานในความรับผิดชอบ
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานส่งเสริมสุขภาพ

ประเด็น
๑. พนักงานเทศบาลตาบลหนองหอยให้บริการผู้มาติดต่อราชการด้วยความกระตือรือร้น
ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเอาใจใส
๒. มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
๓. พนักงานเทศบาลตาบลหนองหอยให้คาปรึกษาและข้อแนะนาในงานที่ตนรับผิดชอบ
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
๔. ความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์ภายในสานักงานสาหรับรองรับการให้บริการ
ประชาชน
๕. อานวยความสะดวกให้ป ระชาชนเข้าใจในข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน
๖. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่องานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
7. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่องานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ค่า
เฉลี่ย
X
3.46
3.45
3.47
3.47
3.41
3.50
3.50

- 28 ค่า
เฉลี่ย
X
3.48

ประเด็น
8. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.46

จากการส ารวจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการปฏิบัติงาน และการบริการ
ประจาปีงบประมาณ 2558 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นด้านความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่องานด้านส่งเสริม สุ ขภาพ โดยมีความพึงพอใจอยู่ ใ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.48
ในขณะที่ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ อานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใจใน
ข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในภาพรวมที่มี
ต่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.41 และมีความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ของกองสาธารณสุขอยู่ใน ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
คิดเป็น 3.46
4. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
หนองหอย
4.1 พัฒนาให้บริการแก่ประชาชนให้มคี วามสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการ
4.2 พัฒนาการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของทางราชการให้มคี วามทั่วถึง/การประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะหมูท่ ี่ 5 ไม่มเี สียงตามสาย

