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เรือ่ ง การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูม ิ
ตามทีค่ ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูม ิ (ก.ท.จ.ชัยภูม)ิ เห็นชอบให้ออก
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ อันมีลกั ษณะเป็ นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ใน
ประกาศหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ได้กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก
และขึน้ บัญชีสถานศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป ภายในจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด
เพื่อเป็ นหน่ วยวิจยั ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการตามตัวชีว้ ดั ที่ 1 มิตทิ ่ี 2 มิตดิ า้ น
คุณภาพการให้บริการ รายละเอียดทราบแล้วนัน้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ซึง่ เป็ นหน่ วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ ทีม่ กี ารสอนในระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป เป็ นหน่ วยงานทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็ นกลาง มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประการ อีกทัง้ มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ด้านการวิจยั และประเมินผลเป็ นอย่างดียงิ่ มีความประสงค์เป็ นหน่ วยงานดําเนินการวิจยั สํารวจความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดชัยภูม ิ จึงขอเสนอรูปแบบรายการ และ
วิธกี ารตามระเบียบวิธวี จิ ยั พร้อมค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายละเอียดดัง
แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
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เรือ่ ง การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูม ิ
ตามทีค่ ณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูม ิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูม)ิ เห็นชอบ
ให้ออกหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ อันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ซึง่ ในประกาศหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ได้กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ น
ผูด้ าํ เนินการคัดเลือก และขึน้ บัญชีสถานศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป ภายในจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด เพื่อเป็ นหน่ วยวิจยั ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการตามตัวชีว้ ดั ที่ 1
มิตทิ ่ี 2 มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ รายละเอียดทราบแล้วนัน้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ซึง่ เป็ นหน่ วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ ทีม่ กี ารสอนในระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป เป็ นหน่ วยงานทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็ นกลาง มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประการ อีกทัง้ มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ด้านการวิจยั และประเมินผลเป็ นอย่างดียงิ่ มีความประสงค์เป็ นหน่ วยงานดําเนินการวิจยั สํารวจความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดชัยภูม ิ จึงขอเสนอรูปแบบรายการ และ
วิธกี ารตามระเบียบวิธวี จิ ยั พร้อมค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายละเอียด
ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รบั บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจังหวัดชัยภูมิ ประจําปี งบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูม ิ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดชัยภูม ิ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารเกีย่ วกับการขอกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
จังหวัด พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล โดยได้กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน่ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการทีด่ ี ของ
ปีงบประมาณ 2559 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และมีเงินเหลือจ่ายจากค่าใช้จา่ ยเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ไม่สงู กว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีทข่ี อรับการประเมิน เสนอ
ขอรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พร้อมกําหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัล)ประจําปีงบประมาณ 2560 ต่อ
คณะกรรมการพนังงานส่วนท้องถิน่ กําหนดเป็ นการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ตามมิตทิ ่ี 2
มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ จํานวนอย่างน้อย 4 งานด้านบริการ จากงานด้านบริการทัง้ หมด
ในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานได้กําหนดกรอบงานทีจ่ ะประเมินไว้ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจต่อขัน้ ตอนการให้บริการ (2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ (3) ความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ และ (4) ความพึงพอใจต่อสิง่ อํานวยความสะดวก
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ซึง่ เป็ นหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป และมีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ทางด้านการวิจยั และประเมินผล มีความยินดีใคร่ขอเสนอโครงการวิจยั เพื่อสํารวจความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดชัยภูม ิ ประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะได้นําผลการวิจยั ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
2. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการวิ จยั สํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นจังหวัดชัยภูมิ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
3.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อขัน้ ตอนการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
3.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อช่องทางการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
3.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อสิง่ อํานวยความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
3.5 เพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. ขอบเขตของการสํารวจ
กลุ่มประชากร
ได้แก่ ประชากรทีอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การบริการ
ด้านต่างๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ 2560 ทุกคน
กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนทีถ่ ูกสุ่มจากประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั บริการ
ด้านต่างๆ
5. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
5.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้าน
ต่างๆ เป็ นแบบสํารวจปลายปิด และปลายเปิดในส่วนทีเ่ ป็ นข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
5.2 แบบสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของประชาชน
ผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีทงั ้ หมด 5 ข้อคําถาม
6. การวิ เคราะห์ข้อมูล
6.1 นําข้อมูลทีร่ วบรวมได้ มาหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
6.2 นําค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนทีก่ ําหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.3 ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นํามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
7. แผนการดําเนิ นงาน

ในการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําแผนการดําเนินงานและการส่งมอบงาน ดังนี้

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานขอเป็ นหน่ วยวิจยั ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จังหวัดชัยภูม ิ
- ประชาสัมพันธ์ โครงการ
- ตกลงจ้าง
- จัดทําเครือ่ งมือประเมิน
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ส่งมอบงาน

กําหนดแล้วเสร็จ
- 1 – 30 มีนาคม 2560
- 1 – 30 เมษายน 2560
- ภายในเวลาที่ อปท.กําหนด
- ภายใน 20 วันหลังตกลงจ้าง
- ภายใน 45 วัน
- ภายใน 60 วัน หลังตกลงจ้าง

8. งบประมาณ
ในการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้กําหนดค่าจ้างเหมาในการดําเนินงานไว้ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาดําเนินการประเมินความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการ
ประเมินความพึงพอใจ 4 – 6 งานด้านบริการ เป็ นเงิน
20,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาดําเนินการประเมินความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการ
ประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 6 งานด้านบริการขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 8 งานด้านบริการ
เป็ นเงิน
30,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าบริหารโครงการ
2. ค่าเบีย้ เลีย้ งและค่าพาหนะในการเดินทาง
3. ค่าจ้างเหมาในการจัดสร้างเครือ่ งมือและการจัดเก็บข้อมูล
4. ค่าจัดจ้างวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทํารายงานผลการประเมิน
หมายเหตุ ถัวจ่
่ ายทุกรายการ
9. ผูเ้ สนอโครงการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

