รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๖ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาววรลักษณ เมธาจารย
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
เบอรติดตอ : ๐๕๔-๒๓๗๒๓๗ ตอ
เบอรติดตอ : ๐๕๔-๒๓๗๒๓๗ ตอ ๗๓๑๑
คําอธิบาย :
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชื่นชมของประชาชนที่มีตอสวนราชการในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ในการ
ใหบริการประชาชนดวยความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนในเขตเทศบาล บุคคล นิติบุคคล ที่มาติดตอขอรับบริการ หรือไดรับผลกระทบตอการ
ใหบริการ
งานบริการ หมายถึง งานบริการที่เทศบาลฯ ไดใหบริการประชาชนตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ ไดแก
๑. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)
๒. งานบริการสถานีขนสง (สํานักปลัดเทศบาล)
๓. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัดเทศบาล)
๔. งานชําระภาษี (กองคลัง)
๕. งานขออนุญาตสิ่งกอสราง (สํานักการชาง)
๖. งานศูนยบริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
๗. งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม)
๘. งานบริการสวัสดิการ (กองสวัสดิการสังคม)
๙. งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา (สํานักปลัดเทศบาล)
๑๐. งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ (สํานักปลัดเทศบาล)
๑๑. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) (สํานักการชาง)
๑๒. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล (สํานักการชาง)
๑๓. การจัดการศึกษาจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล (สํานักการศึกษา)
๑๔. งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
๑๕. งานหาบเรแผงลอย (สํานักปลัดเทศบาล)
๑๖. งานดานสวนสาธารณะ (สํานักการชาง)
๑๗. งานเยี่ยมบาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
๑๘. งานบริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
๑๙. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง (กองวิชาการและแผนงาน)
สูตรการคํานวณ : แตละสํานัก/กอง เปนผูคํานวณ
รอยละความพึงพอใจ = จํานวนผูต อบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ x ๑๐๐
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้ หมด
กําหนดระดับความพึงพอใจ ตองมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ ๓.๕

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
รอยละ
ความพึงพอใจฯ (i)

น้ําหนัก
(Wi)

งานบริการ SM ๑
งานบริการSM ๒
.
.
งานบริการSM i

W๑
W๒
.
.
Wi
Σi=๑-๘
Wi = ๑.๐

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖๕ ๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕ ๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕ ๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕ ๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕ ๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง

หนวยวัด
รอยละ

คะแนน
ที่ได
(SMi)
SM๑
SM๒
.
.
SMi

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
(W๑ x SM๑)
(W๒ x SM๒)
.
.
(Wi x SMi)
Σi=๑-๘ (Wi x SMi)

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง

น้ําหนัก
(รอยละ)
๑๐

ผลการ
ดําเนินงาน
๗๘.๔๓๙

คาคะแนนที่ได
3.6878

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.36878

๘๕

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
รอยละความพึงพอใจฯ (i)
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน
งานบริการสถานีขนสง
งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานชําระภาษี
งานขออนุญาตสิ่งกอสราง
งานศูนยบริการสาธารณสุข
งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม
งานบริการสวัสดิการ
งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข :
บริการสวนหนา
งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข :
หลังรับบริการ
งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค
(ไฟฟาและถนน)
การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
การจัดการศึกษาจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ
ของเทศบาล
งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
งานหาบเรแผงลอย
งานดานสวนสาธารณะ
งานเยี่ยมบาน
งานบริการสาธารณสุข
งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง

๐.๐๕๒๖

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนนที่ได (SMi)
๑
๒
๓
๔ ๕
๖๕ ๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕ 4.11 (80.55 %)

๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖

๖๕
๖๕

๗๐
๗๐

๗๕
๗๕

๘๐
๘๐

๘๕ 2.84 (74.20 %)
๘๕ 3.58 (77.90 %)

0.1494
0.1883

๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖

๖๕
๖๕
๖๕
๖๕

๗๐
๗๐
๗๐
๗๐

๗๕
๗๕
๗๕
๗๕

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

4.96 (84.80 %)
2.92 (74.60 %)
5.00 (88.20 %)
2.84 (74.20 %)

0.2609
0.1536
0.2630
0.1494

๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖

๖๕
๖๕

๗๐
๗๐

๗๕
๗๕

๘๐
๘๐

๘๕ 4.48 (82.40 %)
๘๕ 3.60 (78.00 %)

0.2356
0.1894

๐.๐๕๒๖

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕ 2.32 (71.6๐ %)

0.1220

๐.๐๕๒๖

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕ 2.38 (71.90 %)

0.1252

๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖

๖๕
๖๕

๗๐
๗๐

๗๕
๗๕

๘๐
๘๐

๘๕ 4.02 (80.10 %)
๘๕ 2.70 (73.50 %)

0.2115
0.1420

๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖
๐.๐๕๒๖
Σi=๑-๑๙
Wi = ๑.๐

๖๕
๖๕
๖๕
๖๕
๖๕
๖๕

๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐

๗๕
๗๕
๗๕
๗๕
๗๕
๗๕

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

0.2462
0.2178
0.2115
0.2630
0.1294
0.2136

น้ําหนัก
(Wi)

4.68 (83.40 %)
4.14 (80.70 %)
4.02 (80.10 %)
5.00 (86.80 %)
2.46 (72.30 %)
4.06 (80.30 %)

คิดเปนรอยละ ๗๘.๔๓๙

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
0.2162

3.6878

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
เทศบาลนครลําปางไดใหความสําคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
ตอผูที่มาใชบริการ ในการนี้เทศบาลนครลําปางไดจัดจางสถาบันการศึกษา มาทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองาน
บริการของเทศบาลนครลําปาง โดยขอมูลที่ไดมาจากผลการประเมินจะนําไปสูการปรับปรุง และแกไขพัฒนางานดานการบริการ
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง ๑๙ งาน สวนใหญไดรับความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก (อยูระหวางรอยละ ๗๐-๘๐)

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
๑) ผูบริหารตองใหความสําคัญกับงานดานบริการ เพราะงานบริการเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครลําปางถือเปนเทศบาลขนาดใหญที่มีพื้นที่การดูแลความเปนอยูของประชาชน
ในเขตเทศบาลถึง ๔๓ ชุมชน
๒) งบประมาณในการดําเนินงานดานการใหบริการประชาชน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
๑. บุคลากรในการใหบริการบางงานบริการมีไมเพียงพอ
๒. งบประมาณไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป:
๑. งานทะเบียนราษฎรฯ : ควรใหรอคิวตรงตามเวลา,พูดจาไพเราะ เปนบางคน บางคนพูดไมไพเราะ บางครั้งคนแกมา
ติดตอหูไมดี ควรพูดชาๆ และดังๆ อธิบายใหชัดเจน, การใหบริการในวันเสาร เจาหนาที่มาทํางานชามาก
๒. งานบริการสถานีขนสง : บริเวณที่พักชานชาลาควรมีหองแอร, เพิ่มที่นั่ง, หาที่จอดยาก, ควรปรับปรุงความสะอาด
ของหองน้ํา
๓. งานปองกันฯ : อยากใหมีอุปกรณการสื่อสารที่ใหม ทันสมัย, ควรมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยประจําหมูบา นตางๆ
และจัดเวรยาม
๔. งานชําระภาษี : ที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ ควรมีมากกวานี้, โทรสอบถาม เจาหนาทีไ่ มมีใครรับสาย ติดตอยาก,
น้ําดื่มไมเพียงพอ, ที่จอดรถไมเพียงพอ, แอรไมเย็น, ระยะเวลาการดําเนินการควรใหเร็วขึ้น
๕. งานขออนุญาตสิ่งกอสราง : ที่นั่งสําหรับผูมาติดตอคับแคบ, ระยะเวลาดําเนินงานนานเกินไป เชนยื่นเรื่องรื้อถอน,
ระยะเวลาเซ็นเอกสารนานเกินไปและคนเซ็นเอกสารมีมากเกิน (8 คน) ทําใหลาชา ควรลดขั้นตอนลง
๖. งานศูนยบริการสาธารณสุข :
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1) : หองที่นั่งรอขางนอกจะรอน หากติดตั้งแอรจะดีมาก, หองทําฟน หากเปนหองแบบ
กระจกโลงๆ นาจะผอนคลายอารมณมากกวานี้
(ศูนยบริการสาธารณสุข 2) : อยากใหเปด-ปด เปนเวลา หากคุณหมอไปธุระควรแจงลวงหนา
๗. งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕) : ควรลดขั้นตอนการไปติดตอเพียงครั้งเดียว, จุดนัง่ พักของผูมาติดตอเมื่อมีจํานวนคนมากไมพอ, การ
ลําดับเรื่องคิว ควรปรับปรุงใหมีมาตรฐาน, บริการชา ไมกระตือรือรน ควรจะเพิ่มบุคลากรในการบริการ, สื่อ
ประชาสัมพันธนอย
๘. งานบริการสวัสดิการ : การสงหนังสือแจงลาชา, เนนการประชาสัมพันธใหมากกวาน, พื้นที่ใหบริการคับแคบ อึดอัด
ยิ่งหากมีผูใชบริการมากจะไมสะดวก, หองที่ใหบริการคับแคบ (หองผูพิการ), เพิ่มระยะเวลาใหบริการ, การแจง
ผูเสียชีวิตที่หองทะเบียนรับใบมรณะบัตรแลว ควรสงเรื่องการเสียชีวิตไปยังหองสวัสดิการของผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
(ผูสูงอายุ)ทันที ไมควรใหญาติไปดําเนินการแจงซ้ําอีก ควรแจงขอมูลใหกันเปนระบบจะดีมาก, สมควรที่จะจัดใหมี
กิจกรรมอยางตอเนื่องอยางนอย 2 ครั้ง
๙. งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข (บริการสวนหนา) : บุคลากรควรกระตือรือรนในการทํางาน
๑๐. งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข (หลังรับบริการ) : มาดําเนินการชาเมื่อยื่นคํารองแลวตองรีบ
ดําเนินการใหเร็ว
๑๑. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) : เวลาฝนตกขางบุญวาทยกบั 5 แยกประตูชัยน้ําจะ
เออระบายชา, ถนนบางแหง ขรุขระเปนหลุมเปนบอ, ไฟดับบอย แจงไฟฟาดับควรจะมาแกไขใหเร็ว, ถนนบางสาย
แคบ รถเยอะ อันตราย ไมควรอนุญาตใหรถสิบลอเขามาวิง่ , การซอมแซมถนนทางเขา ขุดวางทอ ควรมีระบบปองกัน

ความปลอดภัยที่เหมาะสม, ควรเก็บเศษเหล็กและขยะออกจากพื้นที่ใหหมดหลังดําเนินการซอมบํารุงถนน, เมื่อมีการ
บํารุงถนน ควรติดปายใหชัดเจนโดยเฉพาะตอนกลางคืน
๑๒. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล : ควรพัฒนาดานสาธารณูปโภคใหดีกวานี้, ควรจัดประสานงานกับ
ผูใหญบานเพื่อปรึกษาหารือกันเรื่องสาธารณูปโภคและควรชี้แจงการดําเนินงานกับประชาชน, มีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนแตไมไดรบั การพัฒนา, เมื่อมีการพัฒนาถนนหรือสิ่งกอสราง ควรติดปายบอกใหชัดเจน
๑๓. การจัดการศึกษาจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล : หองน้ําไมคอยสะอาด, เพิ่มที่นั่งและอุปกรณการกีฬา,
อยากใหมีการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนหรือหนวยงานบริษทั ตางๆ, ควรจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมบอยๆ, ควรมีเจาหนาที่เขามาตรวจสอบ เพราะสถานที่ออกกําลังกายบางครั้งเปนแหลงมั่ว
สุมของวัยรุน
๑๔. งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน : บริเวณตลาดออมสินตอนเจาะถนนเหมือนไมมีคนกวาดถนน ยังมี
ขยะขางทางฝง ศาลหลักเมือง, อยากมีรถมาลางถนนตรงตลาดออมสินมีขี้นกเยอะมาก,
๑๕. งานหาบเรแผงลอย : อยากใหมีเจาหนาที่มาตรวจสอบบอยๆ พอคาแมคาจะไดรักษาความสะอาดของพื้นที่มากกวา
นี้, อยากใหเจาหนาที่แกไขปญหาพื้นที่ขายของ ตอนฝนตก พื้นรอบตลาดออมสิน มักมีน้ําขัง, มีบางครั้งมีปญหารถเร
ทําใหการจราจรไมสะดวก
๑๖. งานดานสวนสาธารณะ : สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา หองน้ํา ล็อคกุญแจไมสามารถเขาไปใชได, อยากใหมีคน
มาตรวจตรา ตรวจสอบ หรือเพิ่ม รปภ., ควรดูแลเครื่องออกกําลังกาย บางเครื่องชํารุดควรซอมแซม, เพิ่มจํานวน
เครื่องออกกําลังกายใหมากกวานี้, ควรมีเครื่องออกกําลังกายทีท่ ันสมัย, ควรเก็บกวาดใบไมใหสะอาดบริเวณถนนใน
สวนสาธารณะ, ควรดูแลเรื่องไฟฟาสองสวางภายในสวนสาธารณะใหสวางเพื่อความปลอดภัยในตอนกลางคืน
๑๗. งานเยี่ยมบาน: ควรนัดหมายลวงหนา บางทีเราไมพรอม ไมสะดวก แตก็มาเพราะมาเยี่ยมคนอื่นแถวๆนั้นอยูแลวเลย
แวะมาเยี่ยม, บางครั้งตองการใหคุณหมอมาดวย เผื่อปรึกษา เรื่องของคนไขติดเตียง ในบางเรื่องได, หากมาเยี่ยม
ผูปวยทุกสัปดาหจะดีมาก เพราะเปนผูป วยติดเตียง, ควรมีอุปกรณที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะมีแตเครื่องวัดความดัน,
อสม. มาเยี่ยม 1 ครั้ง บางครั้งตองการยาสามัญแต อสม.ไมสามารถจายใหได, ตองการแวนสายตา ตามองไมคอยชัด,
อยากใหมีประชาสัมพันธขอมูลใหมๆ มาแนะนําบาง
๑๘. งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย): ควรเก็บขยะใหสะอาดเห็นทําหกเรี่ยราด ทําน้ําหมักยอยลงพื้น สง
กลิ่นเหม็น, ควรเก็บขยะเปนประจําทุกวัน บางครั้งเก็บขยะไมหมด, เจาหนาที่ใชมือเปลาในการเก็บ ไมมีการปองกัน
ตนเอง ควรสวมผาปดปากและถุงมือ ปองกันเชื้อโรค, ควรเบาเสียงในการเก็บขยะดวยครับ โยนขยะขึ้นรถเสียงดังมาก
๑๙. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง: ควรมีการประชาสัมพันธบนเว็บไซตและทาง facebook บอยๆ เพราะสื่อ
ตัวนี้กระจายขาวไดเร็ว, หนาจอ LED แสงสวางเกินไป ทําใหเสียวิสัยทัศนในการจราจร, จอLED ที่สถานีรถไฟจอเล็ก
ไปหนอย, ควรเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธใหมากขึ้น, จอควรติดกลองวงจรปดไวตามที่ตา งๆ แลวฉายบนจอ
LED จะทําใหชวยในเรื่องอื่นๆ นอกจากชวยประชาสัมพันธ, ควรมีเจาหนาที่คอยตอบคําถามเมื่อประชาชนเกิดคําถาม
หลักฐานอางอิง
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง โดยมหาวิทยาลัยเนชั่น

