สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

ที่ ศธ ๐๕๓๐.๓๓/๒๑๑๗

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง

เรียนเชิญจัดทําโครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรี/ นายกองคการบริหารสวนตําบล
สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการสํารวจความพึงพอใจแบบตอบรับเขารวมโครงการฯ
๒. แบบเสนอโครงการและงบประมาณฯ

จํานวน
จํานวน

๑ ฉบับ
๑ ชุด

ตามหนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่ น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดไววา มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่ง
พิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการประสานงานจาง
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนองคกรกลาง เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่
๒ โดยกํ า หนดให ดํ า เนิ น การโครงการดั ง กล า วเป น ระยะเวลา๑๒ เดื อ น โดยให เ ริ่ ม ตั้ ง แต ๑ ตุ ล าคม ของ
ปงบประมาณ ทีข่ อรับการประเมินเปนตนไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สํานักบริการวิชาการ ซึ่งพรอมดวยทีมคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานวิจัยที่มี
คุ ณ ภาพ ได จั ด ทํ า โครงการสํ า รวจความพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารของหน ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ประจําป ๒๕๕๙ ขึ้น ในการนี้ จึงใครขอเรียนเชิญทานจัดทําโครงการดังกลาว(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้) ทั้งนี้
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุพัตรา นอใส หัวหนาฝายฝกอบรม โทร. ๐๙๕ –๖๑๘-๗๘๘๗
และคุณนัยนา ไพรวิจารย โทร. ๐๘๖ –๘๕๗-๘๓๖๗ โทร ๐-๔๓๗๕-๔๔๑๐-๑๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

ฝายวิจัยและพัฒนา
คุณสุพัตรา นอใส ๐๙๕ –๖๑๘-๗๘๘๗
คุณนัยนา ไพรวิจารย ๐๘๖ –๘๕๗-๘๓๖๗
ผูประสานงาน

(ดร.ยุทธพล ทวะชาลี)
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเสนอโครงการและงบประมาณ

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการและคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2560

ฝายวิจัยและพัฒนา
สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท/โทรสาร 043-754410, 043-754411
โทร. 043-754442
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โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการและคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2560
…………………………………………..………………………

1. ชือ่ โครงการ
โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการและคุณภาพการใหบริการของหนวยงานองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2560
2. คณะกรรมการอํานวยการ
2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
2.3 รองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
2.4 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
3. คณะทํางานหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.1 ดร.ยุทธพล
ทวะชาลี
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
3.2 นางสาวเยาวลักษณ
แถมศิริ
หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา
3.3 นางสาวสุพัตรา
นอใส
หัวหนาฝายฝกอบรม
3.4 นางสาวนัยนา
ไพรวิจารย
หัวหนาฝายสํานักงาน
3.5 นางสาวประภาวรรณ เสนาเพ็ง
นักวิชาการศึกษา
3.6 นางสาวญาดา
สีหนาท
นักวิชาการวิจัย
3.7 นางสาววริศรา
เนาวสาร
เจาหนาที่ฝายวิจัย
4. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นทุกระดับ
โดยภายในองคกรจะประกอบดวยผูนําองคกรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานและมีคณะทํางานที่
สามารถตอบรับความตองการของผูมารับบริการและชุมชนไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามตองการ ประเด็นที่
ควรมีการสํารวจหรือเก็บขอมูลเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย
1. การบริการที่เปนไปตามระบบขั้นตอน
2. ชองทางการใหบริการ ทีท่ ําขึ้นทันที และสงมอบใหผูรับบริการทันที หรือเกือบจะทันที
3. ผูบริหารและเจาหนาที่ผูใหบริการและผูเกี่ยวของในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. สิงอํานวยความสะดวกและปจจัยที่เอื้อตอการเขามารับบริการของประชาชน
5. ผลงานการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ปรากฏ เปนที่พอใจของรับบริการ
ประเด็น เหลานี้ถือวาควรมีการเก็ บรวบรวมขอมูลด วยการสอบถามความคิดเห็นและ/หรือการ
สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงของการดําเนินงานบริหารจัดการ ขอมูลที่ไดจะสามารถนํามา
เปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ การจัดทํายุทธศาสตรขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตอไป
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รวมถึงนําไปใชเปนหลักฐานการอางอิงเพื่อการตรวจสอบการประกันคุณภาพการ ดานการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละแหงไดในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ โดยใชเกณฑการประเมิน
แบบสอบถามที่เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตั้งอยูบนพื้นฐานการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในดานตางๆ ที่จัดบริการใหกับผูมารับบริการทั้งที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนและประชาชนที่มารับบริการ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.3 เพื่อนําผลที่ไดมาเปนตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ
6. ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ
ประกอบดวยประเด็นสําคัญดังนี้
6.1 ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
6.2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
6.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใบริการ
6.4 ความพึงพอใจตอดานอํานวยความสะดวก
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ตามกรอบ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
ผูรับบริการ
ไดแก
1. ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง

2. เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ

ดานขั้นตอนการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

7. ผลที่คาดวาจะไดรับในการดําเนินโครงการ
7.1 ทราบผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.2 ทราบผลการประเมินการดําเนินงานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.3 นําผลการดําเนินงานมาเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
8. วิธีการดําเนินงานวิจัย และประเมินผล
8.1 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางตามหลักทางสถิติ โดยคํานวณจากสูตร Taro Yamane
ทุกโครงการ
8.2 การสุมกลุมตัวอยางตามหลักการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ตาม
สัดสวนของจํานวนประชาการ
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8.3 การเก็บขอมูลดวยการใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ตามจํานวนกลุมตัวอยาง
ซึ่ง คํานวณจากสูตร Taro Yamane หรือรอยละ 5 ของจํานวนประชาการทั้งหมด
8.4 การวิเคราะหขอมูลไดจากการนําแบบสอบถาม มาวิเคราะหโดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS
ซึ่งคาสถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
8.5 รายงานผลการศึกษาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น.
9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
12 เดือน นับแตวันที่ทําสัญญา
10. งบประมาณในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินโครงการ คิดคาใชจายตามจํานวนประชากรของแตละองคกร ดังนี้
เทศบาล/ อบต.
คิดคาใชจายแบบเหมาจาย
15,000 บาท
11. สรุปโครงการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คณะดําเนินการวิเคราะห
และสรุปผลเปนรูปเลม จํานวน 5 เลม (ปกแข็งสี 1 เลม , ปกเคลือบ 4 เลม ) และสําเนาไฟลขอมูล 1 แผน(ซีดี)

ลงชื่อ...................................................ผูเสนอโครงการ
(ดร.ยุทธพล ทวะชาลี)
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบตอบรับ
โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการและคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ.2560

เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) และเพื่อการประเมินองคกร มิตดิ านคุณภาพการใหบริการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สํานักบริการวิชาการ

จากหนวยงาน (เทศบาล/อบต.)................................................อําเภอ...................................จังหวัด………….………………
จํานวนประชากร (ปจจุบัน)...........................................คน
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................ตําแหนง.............................................................
หมายเลขโทรศัพท (สํานักงาน)......................................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ............................................
สนใจใหเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ป พ.ศ. 2560 เพื่อกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) และเพื่อการประเมินองคกร มิตดิ านคุณภาพการใหบริการ
สนใจใหดําเนินโครงการวิชาการอื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................
ผูที่สามารถติดตอได ชื่อ – สกุล.....................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท..........................................................E-mail : ..............................................................................

ลงชื่อ..............................................................ผูตอบรับ
(
)
ตําแหนง.............................................................
กรุณาสงแบบตอบรับที่ หมายเลขโทรสาร 043-754410, 043-754411
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 043-7544410-1
คุณสุพัตรา นอใส
โทรศัพท : 095-6187887 LINE : ID : bm.tam
E-mail : tomtam.chok27@gmail.com

www.Uniquestmsu.msu.ac.th

