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แบบรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546               
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอ านวย 
ความสะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการประ เมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี                        
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ  
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ประกอบกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA)  ในด้านการบริหารจัดการที่ดี การประเมินความพึงพอใจของประชาชน             
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)  
  และตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๓  ผู้ ป ระเมิ น ได้ มี
ข้อเสนอแนะให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปรับปรุงการท างาน โดยหน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาใน               
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาในด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง             
กับความต้องการ ในข้อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการด าเนินการ โดยผู้ประเมินมีข้อเสนอให้มีการแสดงรายงานผลส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
  นายกเทศมนตรี ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน โดยก าหนด             
ให้ความส าคัญกับการบริการประชาชน ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ โดยก าหนดแบบฟอร์มการประเมินและประเมินผ่านโปรแกรม Google Form  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตเทศบาล จ านวน    
๕๕๘ คน ตั้งแตว่ันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการประเมิน  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

  ซึ่งตามประกาศประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง  การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)  ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก าหนดให้มีส่วนราชการ  จ านวน 
๗ ส่วนราชและ ๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 
 
 



2 
 

 ๑. ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล                    
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
งานกิจการสภาเทศบาล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง                    
งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานการเลือกตั้ง และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของ
เทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยก าหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
 ๑.๑. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
  -  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
  -  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง  ประกอบด้วย 
  -  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ๑.๓ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ประกอบด้วย 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - งานรักษาความสงบ  
 ๑.๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
  - งานกิจการคณะผู้บริหาร  
  - งานบริหารงานทั่วไป  
 ๑.๕ งานนิติการ 

 ๒.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบ ใบส าคัญ  ฎี กาทุ กประเภท  งานการจัดท าบัญ ชี                          
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ 
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยก าหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
 2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
   - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
   - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 2.2 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 2.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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 ๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญานจราจร การปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย การตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบั ติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่ว ยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ                       
ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
  3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานวิศวกรรมโยธา 
  3.2 ฝ่ายการโยธา 
   - งานสาธารณูปโภค 
  3.๓ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
   - งานจัดการคุณภาพน้ า 
  3.๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์  
งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน  งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  งานเวช
ปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข              
งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด 
งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข  งานบริการรักษาความสะอาด  งานบริการและพัฒนา
ระบบการจัดการมูลฝอย การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตว
แพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งาน
จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้า
ระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน/
งานภายใน ดังนี้ 
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 4.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
 ๔.๒ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข          
  - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 4.๓ ฝ่ายบริการสาธารณสุข  
  - งานส่งเสริมสาธารณสุข          
  - งานป้องกันและควบคุมโรค 
 ๕.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น  งาน ประสานการจั ดท าแผน พั ฒ น าจั งห วั ด  งานคณ ะกรรมการพั ฒ น าเท ศบ าล                          
งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
เทศบาล การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งาน
สารสนเทศ งานจัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการด้านวิชาการ งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน 
ดังนี้ 
 5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
 5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ 
   - งานประชาสัมพันธ์ 
 ๕.๓ งานบริหารงานทั่วไป 
  ๖.กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา 
ทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริการวิชาการด้านการศึกษา                
งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและสิ่งเสริมอาชีพ 
งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน                     
เพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่ตั้งกองการเจ้าหน้าที่  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน า ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน 
ดังนี้ 
 6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
   - งานบริหารงานทั่วไป 
 6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง 
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 6.3 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
 6.4 งานกิจการโรงเรียน 
   - โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) 
   - โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 
   - โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 
  -  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) 
  -  โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 

  ๗.กองสวัสดิการสังคม หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานด้านพัฒนาสังคม 
ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การ
จัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งาน
พัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัย
พิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูก
ทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย 
งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยก าหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
 7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 - งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
 7.2 งานสังคมสงเคราะห ์
 ๗.๓ งานบริหารงานทั่วไป 
 ๘.หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน บัญชี เอกสารการรับจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สินการ
เก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติแก่
หน่วยงานผู้รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แก้ไข เพ่ือให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงจัด
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 256๔ ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในงานบริการของสังกัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ๒. เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองสมทุรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของประชาชน 
 
3. ขอบเขตการประเมิน 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                 
มีขอบเขตการประเมินดังนี้ 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการโดยครอบคลุมในประเด็น 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพ
การให้บริการ  
  2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มารับบริการ 
จากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ในช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการเก็บกลุ่มตัวอย่าง                
แบบง่ายจากผู้รับบริการในส่วนราชการ จ านวน ๗ ส่วนราชการ ได้แก่ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง                  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (วิชาการและแผนงาน) กองการศึกษา และกอง
สวัสดิการสังคม จ านวน ๕๕๘ คน  

 3. ขอบเขตของระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ เริ่มเก็บแบบสอบถาม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม -              
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
๔. ประโยชน์ของการประเมิน 
  เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านคุณภาพ                    
การให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น 

๕. ผลการด าเนินการ 

  ๕.๑ การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทุกหน่วยงาน 

  ตารางท่ี ๑ : เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 
เพศชาย     ๒๗๘  ๔๗.๒๘ 
เพศหญิง ๓๑๐ ๕๒.๗๒ 

รวม ๕๕๘ ๑๐๐.๐๐ 

  จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน ๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ                  
๕๒.7๒ และเป็นเพศชาย จ านวน ๒๓๘ คน   คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๘ 
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  ตารางท่ี ๒ : อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน รอ้ยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 11 2.43 
๒๐ - ๓๐ ปี  48 8.63 
31 – 40 ปี 101 19.41 
41 – 50 ปี 159 27.22 
51 – 60 ปี   191 29.65 
มากกว่า ๖๐ ปี 78 12.67 

รวม 588 ๑๐๐.๐๐ 

  จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นอายุ 5๑-6๐ ปี  จ านวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
2๙.6๕ รองลงมามีอายุ  41 – 50 ปี จ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๒  มีอายุ  ๓1 – ๔0 ปี จ านวน 
๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๑  มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี  จ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ มีอายุ                
๒๐-30 ปี จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ 8.๖3 และมีอายุต่ ากว่า 2๐ ปี  จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔3 
ตามล าดับ 

  ตารางท่ี ๓ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า    73 12.41 
มัธยมศึกษาตอนต้น 107 18.20 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 183 31.12 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 198 33.67 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี   27 4.59 

รวม 588 100 

   จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 
๑9๘ คน คิดเป็นร้อยละ 3๓.๖๗ รองลงมาจบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๘๓  คน คิดเป็นร้อย
ละ 3๑.๑๒  การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๐  จบการศึกษาประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า  จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑  และจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี  จ านวน ๒๗ คน                 
คิดเป็นร้อยละ  4.๕๙  ตามล าดับ 

 ตารางท่ี 4 หน่วยงานที่ผูต้อบแบบสอบถามมารับบริการ 
งานบริการ จ านวน ร้อยละ 

ส านักปลัดเทศบาล 280 47.62 
กองคลัง 45 7.65 
กองช่าง 66 ๑1.22 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 107 18.20 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 21 ๐๓.57 
กองสวัสดิการสังคม 69 ๑1.74 

รวม 588 ๑๐๐.๐๐ 
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  จากตารางที่  4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมารับบริการจากส านักปลัดเทศบาล จ านวน                 
๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมารับบริการจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑๐๗ คน               
คิดเป็นร้อยละ 18.20  มารับบริการจากกองสวัสดิการสังคม  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ ๑1.74  มารับ
บริการจากกองช่าง  จ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑1.22  มารับบริการจากกองคลัง  จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.65 และมารับบริการจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ ๓.57
ตามล าดับ   

       ตารางท่ี 5 งานที่ผูต้อบแบบสอบถามมารับบริการ (หน่วยงานย่อย) 
 

งานบริการ จ านวน ร้อยละ 
ส านักปลัดเทศบาล   

ฝ่ายการเจ้าหนา้ที ่ 74 12.59 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ 178 30.27 
ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 16 2.72 
ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 4 0.68 
งานนิติการ 8 1.36 

กองคลัง   
จดทะเบียนพาณชิย ์ 3 0.51 
ช าระภาษที่ดนิ-สิงปลูกสร้าง 26 4.42 
งานต่อสัญญาเชา่แผงในตลาด 8 1.36 
อ่ืนๆ 8 1.36 

กองช่าง   
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 5 0.85 
งานโยธา (ถนน/ทางเท้า/ตัดต้นไม้) 24 4.08 
งานไฟฟ้าสาธารณะ 13 2.21 
งานช่างสุขาภิบาล(ท่อระบายน้ า/ฝาท่อ) 18 3.06 
งานสวนสาธารณะ 6 1.03 
อ่ืนๆ 0 0.00 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
งานขอใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิคา้ 12 2.04 
งานรักษาความสะอาด 14 2.38 
งานสัตวแพทย ์ 1 0.17 
งานศนูย์บริการสาธารณสุข 78 13.27 
อ่ืนๆ 2 0.34 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
งานประชาสัมพนัธ ์ 18 3.06 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 3 0.51 
อ่ืนๆ 0 0 
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งานบริการ จ านวน ร้อยละ 
กองสวัสดิการสังคม   

งานพฒันาชุมชน  2 0.34 
งานสังคมสงเคราะห์ 67 11.39 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 588 ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมารับบริการจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ ส านัก
ปลัดเทศบาล จ านวน  ๑๗๘ คน  คิดเป็นร้อยละ 30.27  รองลงมารับบริการจากงานศูนย์บริการสาธารณสุข             
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๗  มารับบริการจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ 12.59  มารับบริการจากงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สังคม  จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๙  ตามล าดับ   

    ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจด้านกระบวนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านที่ประเมนิ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพงึพอใจ 

ขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 4.54 มากที่สุด 
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.51 มากที่สุด 
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับลักษณะงาน 4.47 มากที่สุด 
การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 4.46 มากที่สุด 

รวม 4.49 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการของผู้รับบริการ ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๔๙ หรือ
ร้อยละ ๘๙.๘0  โดยด้านขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.๕๔ 
หรือร้อยละ ๙๐.๘0 รองลงมาคือการให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๕๑ หรือ
ร้อยละ ๙๐.๒0  และระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับลักษณะงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๗ หรือ
ร้อยละ 8๙.๔0  การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๖ หรือ 
ร้อยละ ๘๙.๒0 ตามล าดับ 

   ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจด้านกระบวนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ แยกตามหน่วยงาน 

ด้านที่ประเมิน ส านัก
ปลัด 

คลัง ช่าง สาธารณสุข ยุทธศาสตร ์ สวัสดิการฯ 

ขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่
ซบัซ้อน 

4.64 
 

4.22 
 

4.26 
 

4.50 
 

4.62 
 

4.62 
 

การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.59 4.24 4.21 4.50 4.62 4.61 
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

4.56 
 

4.20 
 

4.14 
 

4.43 
 

4.57 
 

4.57 
 

การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง
อย่างยุติธรรม 

4.56 
 

4.27 
 

4.08 
 

4.40 
 

4.57 
 

4.61 
 

รวม 4.59 4.23 4.17 4.46 4.60 4.60 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการของผู้รับบริการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๖๐ หรือร้อยละ ๙๒.๐0 รองลงมาคือส านักปลัดเทศบาล มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๕๙ หรือร้อยละ ๙๑.๘0 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.46 หรือร้อยละ ๘๙.๒0 กองคลัง มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๒๓ หรือร้อยละ ๘๔.๖0 และกองช่าง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๑๗ หรือร้อยละ ๘๓.๓0 

  ตารางท่ี ๘ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านที่ประเมนิ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.40 มากทีสุ่ด 
เจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ 4.44 มากทีสุ่ด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างด ี 4.40 มากทีสุ่ด 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.45 มากทีสุ่ด 

รวม 4.42 มากทีสุ่ด 

  จากตารางที่ ๘ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๔๒ หรือร้อยละ ๘๘.๔0  โดยด้านเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.๔๕ หรือร้อยละ ๘๙.๐0 
รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๔ หรือร้อยละ 
๘๘.๘0  เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๐ หรือร้อยละ 8๘.๐๐  การ
ให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๐ หรือ ร้อยละ ๘๘.๐0 
ตามล าดับ 

  ตารางท่ี ๙ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แยกตามหน่วยงาน 

ด้านที่ประเมิน ส านักปลัด คลัง ช่าง สาธารณสุข ยุทธศาสตร ์ สวัสดิการฯ 

เจ้าหน้าทีบ่ริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

4.42 
 

4.24 
 

4.08 
 

4.44 
 

4.62 
 

4.58 
 

เจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ กระตือรือร้น 
เต็มใจบริการ 

4.55 
 

4.20 
 

4.06 
 

4.40 
 

4.62 
 

4.55 
 

เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อ
ซักถามเป็นอย่างด ี

4.53 
 

4.07 
 

3.80 
 

4.39 
 

4.52 
 

4.54 
 

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานอยา่งเสมอภาค             
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัต ิ

4.58 
 

4.16 
 

4.02 
 

4.38 
 

4.57 
 

4.58 
 

รวม 4.52 4.17 3.99 4.40 4.58 4.56 
 

 จากตารางที่ ๙ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๕๘ หรือร้อยละ ๙๑.๖0                      
กองสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๕๖ หรือร้อยละ ๙๑.๒0 
รองลงมาคือส านักปลัดเทศบาล มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๕๒ หรือร้อยละ 
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๙๐.๔0 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.4๐ หรือ
ร้อยละ ๘๘.๐0 กองคลัง มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๑๗ หรือร้อยละ ๘๓.๔0 
และกองช่าง มีความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๓.๙๙ หรือร้อยละ ๗๙.๘0 

 ตารางท่ี ๑๐ ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
ด้านที่ประเมนิ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

มีที่นั่งรอการให้บริการพอเพียง 4.42 มากทีสุ่ด 
สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน ชัดเจน 4.44 มากทีสุ่ด 
สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ 4.42 มากทีสุ่ด 
มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ 4.36 มากทีสุ่ด 

รวม 4.41 มากทีสุ่ด 

  จากตารางที่ ๑๐ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ใน
ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๔1 หรือร้อยละ ๘๘.20  โดยด้าน
สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน ชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.๔4 หรือร้อยละ ๘8.80 รองลงมาคือมี
ที่นั่งรอการให้บริการพอเพียง และสถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔2 หรือ    
ร้อยละ ๘๘.40  มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 หรือ               
ร้อยละ 87.2๐ ตามล าดับ 

  ตารางท่ี ๑๑ ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

ด้านที่ประเมนิ ส านักปลัด คลัง ช่าง สาธารณสุข ยุทธศาสตร ์ สวัสดิการฯ 

มีที่นั่งรอการให้บริการพอเพียง 4.46 4.36 4.05 4.48 4.48 4.55 
สถานที่ให้บริการเปน็สัดสว่น ชดัเจน 4.50 4.27 4.14 4.46 4.52 4.54 
สถานที่ให้บริการสะอาด                    
เป็นระเบียบ 4.49 4.21 4.11 4.43 4.48 4.59 
มีความชัดเจนของปา้ยบอกทางและ
สถานที่ให้บริการ 

4.40 
 

4.20 
 

4.08 
 

4.39 
 

4.48 
 

4.52 
 

รวม 4.46 4.26 4.09 4.44 4.49 4.55 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของ กองสวัสดิการ
สังคม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๕5 หรือร้อยละ ๙๑.00 รองลงมาคือ                 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 หรือร้อยละ 
89.80 ส านักปลัดเทศบาล มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.46 หรือร้อยละ 
89.20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.44 หรือ
ร้อยละ ๘๘.80 กองคลัง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 หรือร้อยละ ๘5.20 
และกองช่าง มีความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.0๙ หรือร้อยละ 80.1๘ 
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 ตารางท่ี ๑๒  ด้านความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ด้านที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.49 มากที่สุด 
ได้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้อง 4.49 มากที่สุด 
การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนด 4.48 มากที่สุด 

รวม 4.49 มากท่ีสุด 
 จากตารางที่ ๑๒  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 หรือร้อยละ ๘9.80  โดยข้อที่มีผลการประเมิน
สูงสุดคือบริการที่ตรงตามความต้องการ และได้รับการบริการที่ครบถ้วนถูกต้อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ                 
4.๔๙ หรือร้อยละ ๘๙.๘0   รองลงมาคือการให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 หรือร้อยละ ๘9.60  ตามล าดับ 
 
 ตารางท่ี ๑๓  ด้านความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ แยกตามหน่วยงาน 
 

ด้านที่ประเมนิ ส านักปลัด คลัง ช่าง สาธารณสุข ยุทธศาสตร ์ สวัสดิการฯ 

ได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการ 

4.60 
 

4.18 
 

4.11 
 

4.45 
 

4.62 
 

4.62 
 

ได้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้อง 4.60 4.27 4.08 4.45 4.62 4.59 
การให้บริการเป็นไปตาม
กระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนด 

4.59 
 

4.22 
 

4.11 
 

4.45 
 

4.62 
 

4.59 
 

รวม 4.60 4.22 4.10 4.45 4.62 4.60 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๖2 หรือร้อยละ ๙๒.40 รองลงมา
คือส านักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ                 
4.๖๐ หรือร้อยละ ๙๒.00  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.4๕ หรือร้อยละ 89.๐0  กองคลัง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.22 หรือร้อยละ ๘4.40 และกองช่าง มีความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 หรือ 
ร้อยละ 82.00 

  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
 - ควรจัดให้มีช่องทางในการยื่นค าขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ 
 - ควรเปิดบริการประชาชนในวันหยุดหรือช่วงพักกลางวัน เพ่ือประชาชนจะไดม้ีความสะดวก 
 - ควรจัดให้มีป้ายบอกห้องปฏิบัติราชการที่ชัดเจนมากขึ้น  
 - ควรมีคู่มือประชาชนผู้รับบริการที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
 
 
 


