รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองพระประแดง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประจาปี พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพระประแดง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการในภารกิจต่าง ๆ
ร้อยละความพึงพอใจ
กิจกรรมและภารกิจ
กระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ สถานที่และ
และขั้นตอน
ผู้ให้บริการ
สิ่งอานวย
การให้บริการ
ความสะดวก
1 . ภ า ร กิ จ ง า น ด้ า น
91.04
92.65
89.68
สาธารณสุข
2.ภารกิจ งานด้านรายได้
91.87
93.45
94.87
หรือภาษี
3.ภารกิจงานด้านเทศกิจ
91.79
91.06
93.02
หรื อ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
4 . ภ า ร กิ จ ง า น ด้ า น
90.02
89.06
93.81
ทะเบียน
รวม
91.18
91.55
92.84

ช่องทาง
การให้บริการ

รวม

89.96

90.83

94.66

93.71

92.65

92.13

94.53

92.60

92.87

92.31

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนผู้เข้ามารับบริการในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ ภารกิจงาน
ด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 90.75 โดยด้านที่ผู้เข้ารับการบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้ บ ริ การ คิดเป็น ร้ อยละ 92.65 รองลงมาคือด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้ บริการ คิดเป็นร้อยละ
91.04 ส่วนด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 89.96 และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 89.68 ตามลาดับ
ภารกิจงานด้านรายได้หรือภาษี ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 93.71 โดยด้านที่ผู้เข้ารับการบริการ
มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมีความพึงพอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 94.87
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.66 ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ
93.45 และด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 91.87 ตามลาดับ
ภารกิจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.13
โดยด้านที่ผู้เข้ารับการบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ
93.02 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 92.65 ส่วนด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.79 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.06 ตามลาดับ
ภารกิจงานด้านทะเบียน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.60 โดยด้านที่ผู้เข้ารับการบริการมีความ
พึงพอใจสูงสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.53 รองลงมาคือ ด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 93.81 ส่วนด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.02 และ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 89.06 ตามลาดับ

-2ตารางที่ 2 ผลการศึกษาภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการในภารกิจทั้ง 4 ด้าน
ภารกิจ
1.ภารกิจงานด้านสาธารณสุข
2.ภารกิจงานด้านรายได้หรือภาษี
3.ภารกิ จ งานด้ า นเทศกิ จ หรื อ ป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
4.ภารกิจงานด้านทะเบียน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
90.83
9.17
93.71
6.29
92.13
7.87

100
100
100

92.60
92.31

100
100

7.40
7.69

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า การให้ บริการประชาชนในภาพรวม คิดเป็นร้อ ยละ 92.31 มีความ
พึงพอใจของในการให้บริการทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่ผู้เข้ารับการบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านรายได้หรือ
ภาษีคิดเป็ นร้ อยละ 93.71 รองลงมาคือ ด้านทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ด้านเทศกิจหรือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 92.13 และด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 90.83 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลเมืองพระประแดง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทาให้ทราบข้อมูลในการให้บริการ ดังนี้
1. จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนในการให้ บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ ง
พระประแดง พบว่า ภารกิจ งานด้านสาธารณสุข ภารกิจงานด้านรายได้ห รือภาษี ภารกิจงานด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจงานด้านทะเบียน มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค ะแนนน้ อ ย ดั ง นั้ น
จึงเสนอแนะให้เทศบาลเมืองพระประแดงปฏิบัติ ดังนี้
1.1 มีการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของ
ประชาชน
1.2 จัดเจ้าหน้าที่ในงานบริการต่างๆ เพื่อให้คาปรึกษาแก่ประชาชนก่อนเข้ารับบริการ
1.3 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้มีใจรักบริการให้มากที่สุด เพื่อลดความเข้าใจ
ผิดในการปฏิบัติงาน
2. จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนในการให้ บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ ง
พระประแดง พบว่า ภารกิจงานด้านสาธารณสุข มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
น้อยกว่าภารกิจด้านอื่นๆ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้เทศบาลเมืองพระประแดงปฏิบัติ ดังนี้
2.1 มีการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของ
ประชาชน

-32.2 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้มีใจรักบริการให้มากที่สุด เพื่อลดความเข้าใจ

ผิดในการปฏิบัติงาน
2.3 ควรจั ดสถานที่และสิ่ งอ านวยความสะดวก โดยมีเ ก้าอี้รองรั บให้ เพีย งพอ และ
บริการน้าดื่ม

