ที่ ศธ ๐๕๓๐.๓๓/ว ๑๒๓๒

สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหำสำรคำม ๔๔๑๕๐
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ปี ๒๕๖๐

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบตอบรับจัดทำโครงกำรฯ
๒. แบบเสนอโครงกำรและงบประมำณ

จำนวน
จำนวน

๑ ฉบับ
๑ ชุด

ตำมหนังสือสั่งกำรสำนักงำน ก.จ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙/ ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
ประกำศ ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง กำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีสำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง
และพนั ก งำนจ้ ำงขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๘ ก ำหนดไว้ว่ำ “มิ ติที่ ๒ มิ ติ ด้ำนคุ ณ ภำพกำร
ให้บริกำร ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำร
ประสำนงำนจ้ำงสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งเป็นองค์กรกลำง เป็นผู้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตำมตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ โดยกำหนดให้ดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ ๑๒ เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่
๑ ตุลำคม ของปีงบประมำณที่ขอรับกำรประเมินเป็นต้นไป
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โดย สำนักบริกำรวิชำกำร ซึ่งพร้อมด้วยทีมคณะทำงำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิจัยทีม
คุณ ภำพ ได้จัดทำโครงกำรสำรวจและประเมิน ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในกำรนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนจัดทำโครงกำรดังกล่ำว (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบมำ
พร้อมนี้) ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเยำวลักษณ์ แถมศิริ หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
โทร.๐๘๑-๗๒๙-๕๗๓๖ , คุณวริศรำ เนำวสำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิจัย โทร. ๐๘๓-๕๘๙-๘๗๕๔ โทรสำร ๐-๔๓๗๕๔๔๔๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
คุณเยำวลักษณ์ แถมศิริ ๐-๘๑๗๒๙-๕๗๓๖
คุณวริศรำ เนำวสำร ๐-๘๓๕๘๙-๘๗๕๔
โทร. ๐๔๓ ๗๕๔ ๔๔๒ โทรสำร ๐๔๓ ๗๕๔ ๔๔๑

แบบเสนอโครงการและงบประมาณ
โครงการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2560

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรสาร 043-754410-1, 043-754442
โทร. 043-754441
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โครงการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2560
…………………………………………..………………………
1. ชือ่ โครงการ
โครงการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี 2560
2. คณะกรรมการอานวยการ
2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
2.4 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
3. คณะทางานหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.1 ดร.ยุทธพล
ทวะชาลี
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
3.2 นางสาวเยาวลักษณ์
แถมศิริ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
3.3 นางสาวสุพัตรา
นอใส
นักวิชาการวิจัย
3.4 นางสาวนัยนา
ไพรวิจารย์
นักวิชาการวิจัย
3.5 นางสาวญาดา
สีหนาท
นักวิชาการวิจัย
3.6 นางสาวประภาวรรณ เสนาเพ็ง
นักวิชาการศึกษา
3.7 นางสาววันเพ็ญ
วรรณชูเพลา นักวิชาการศึกษา
3.8 นางสาววริศรา
เนาวสาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
4. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ
โดยภายในองค์กรจะประกอบด้วยผู้นาองค์กรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานและมีคณะทางานที่
สามารถตอบรับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามต้องการ ประเด็นที่
ควรมีการสารวจหรือเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. การบริการที่เป็นไปตามระบบขั้นตอน
2. ช่องทางการให้บริการ ทีท่ าขึ้นทันที และส่งมอบให้ผู้รับบริการทันที หรือเกือบจะทันที
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. สิงอานวยความสะดวกและปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้ามารับบริการของประชาชน
5. ผลงานการดาเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ปรากฏ เป็นที่พอใจของรับบริการ
ประเด็นเหล่านี้ถือว่าควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็นและ/หรือการสัมภาษณ์
เพื่ อให้ ได้ข้อมู ล เกี่ย วกับ สภาพที่ เป็ น จริ งของการดาเนิน งานบริห ารจัด การ ข้อ มูล ที่ ได้ จะสาม ารถนามาเป็ น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภ าพและคุณ ภาพต่อไป
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รวมถึงนาไปใช้เป็นหลักฐานการอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบการประกันคุณภาพการ ด้านการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งได้ในมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะตั้งอยู่บนพื้นฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่จัดบริการให้กับผู้มารับบริการทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนและประชาชนที่มารับบริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.3 เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ
6. ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ
ประกอบด้วยประเด็นสาคัญดังนี้
6.1 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ
6.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
6.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ริการ
6.4 ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ตามกรอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
ผู้รับบริการ
ได้แก่
1. ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดาเนินโครงการ
7.1 ทราบผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 ทราบผลการประเมินการดาเนินงานการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3 นาผลการดาเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
8. วิธีการดาเนินงานวิจัย และประเมินผล
8.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามหลักทางสถิติ โดยคานวณจากสูตร Taro Yamane
ทุกโครงการ
8.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามหลักการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตาม
สัดส่วนของจานวนประชาการ
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8.3 การเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
คานวณจากสูตร Taro Yamane หรือร้อยละ 5 ของจานวนประชาการทั้งหมด
8.4 การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการนาแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป SPSS
ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
8.5 รายงานผลการศึกษาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
12 เดือน วัน นับแต่วันที่ทาสัญญา
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ คิดค่าใช้จ่ายตามจานวนประชากรของแต่ละองค์กร ดังนี้
10.1 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากรไม่เกิน 3,500
คน คิดค่าใช้จ่าย
10.2 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
3,501–4,900 คน คิดค่าใช้จ่าย
10.3 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
4,901–6,900 คน คิดค่าใช้จ่าย
10.4 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
6,901–7,900 คน คิดค่าใช้จ่าย
10.5 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
7,901–8,900 คน คิดค่าใช้จ่าย
10.6 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
8,901–10,900 คน คิดค่าใช้จ่าย
10.7 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
10,901–12,900 คน คิดค่าใช้จ่าย
10.8 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
12,901–20,000 คน คิดค่าใช้จ่าย
10.9 เทศบาล/ อบต. มีจานวนประชากร
20,001 คน ขึ้นไป
คิดค่าใช้จ่าย
ซึง่ เงินจานวนดังกล่าว คณะดาเนินงานนามาเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (แจกและเก็บแบบสอบถาม)
2. ค่าจ้างเหมารถยนต์
3. ค่าวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานผลการประเมิน
4. ค่าบริหารโครงการ

15,000 บาท
18,000 บาท
20,000 บาท
23,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท

11. สรุปโครงการ
จัดทารายงานผลการดาเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะดาเนินการวิเคราะห์
โดยเสนอให้มีการแบ่งการเบิกค่าใช้จ่ายเป็น 1 งวด เมื่อจัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภายใน 12
เดือน นับจากวันทาสัญญา จานวน 5 เล่ม พร้อมสาเนาไฟล์รายงานฉบับสุดท้าย (CD) จานวน 1 ชุด

(ดร.ยุทธพล ทวะชาลี)
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อนุมัติโครงการ

