เรื่อง

ประกาศจังหวัดลำปาง
ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของสวนราชการประจำจังหวัดลำปาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………..

ตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
จังหวัดลำปาง ขอประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของสวน
ราชการประจำจังหวัดลำปาง ณ จุดบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดลำปาง จึงขอประกาศผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ณ จุดบริการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แนบทายประกาศนี้ มาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๒

แนบทายประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของสวนราชการประจำจังหวัดลำปาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่

ชื่องานบริการ

สวนราชการผู
ใหบริการ
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดลำปาง

1

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกร ป 2563

2

งานดานทะเบียนและภาษี

สำนักงานขนสงจังหวัด
ลำปาง

งานดานใบอนุญาตขับรถ

สำนักงานขนสงจังหวัด
ลำปาง

3
4

5

6

7

ตัวชี้วดั การสำรวจ/
เปาหมาย

รูปแบบการสำรวจความพึง
พอใจ

ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมาย รอยละ 80

แบบสำรวจ

รอยละ 80

รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
เปาหมายรอยละ 95

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการสำนักงานขนสง
จังหวัดลำปาง

รอยละ 96.85

รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
เปาหมายรอยละ 90

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการสำนักงานขนสง
จังหวัดลำปาง

รอยละ 92.92

ประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
ของเจาหนาที่

การใหบริการขอมูลจำนวน
9 ดาน

สำรวจทางอุปกรณ
อิเล็คทรอนิกส

รอยละ 100

สำรวจความพึงพอใจองผูรับบริการทีม่ ี
สำนักงานคุมประพฤติ
ตอการใหบริการของกรมคุมประพฤติ
จังหวัดลำปาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

รอยละ 85

ใชระบบ QR CODE

รอยละ 90.43

85

แบบสอบถามในการเก็บขอมูล
จากผูมารับบริการ ชวงเดือน
ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563
แบบ Liker Scale แบงความ
พึงพอใจออกเปน 5 ระดับ และ
นำขอมูลมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรม SPSS
การสัมภาษณ

ไดคะแนนเฉลี่ย
4.40 ภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก
เทียบรอยละ 100
อยูในระดับ 5

การใหบริการจัดหางานในประเทศงาน
แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ และ
การใหบริการคนหางานเพื่อเดินทางไป
ตางประเทศและควบคุมการทำงาน
ของคนตางดาว

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดลำปาง

การขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย

สำนักงานทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลำปาง

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมาย
รอยละ 100

การสมัครใหบริการที่พกั แบบ Home
lodge

สำนักงานทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลำปาง

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 100

การสัมภาษณ

100%

การสัมภาษณ

100%

การสัมภาษณ

100%

สำนักงานทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลำปาง

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมาย
รอยละ 100
รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมาย
รอยละ 100

สำนักงานปศุสัตว
จังหวัดลำปาง

เชิงคุณภาพ /เปาหมาย
รอยละ 80

แบบสอบถาม

รอยละ 80

สำนักงานปศุสัตว
จังหวัดลำปาง

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 80

แบบสอบถาม

รอยละ 80

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อการสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย
ระเบียบการขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนทองเที่ยวชุมชน (กรมการ
ทองเที่ยว)
พ.ศ.2561
ความตองการของผูรับบริการใชขอมูล
ดานปศุสัตว
ความคิดเห็นของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของกรมปศุสตั ว

สำนักงานทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลำปาง

100%

ที่

ชื่องานบริการ

8

LPG ตรวจขอใบอนุญาตใหม
ตรวจตออายุใบอนุญาต
ตรวจครบวาระ
ตรวจตรา
น้ำมัน ตรวจขอใบอนุญาต
ตรวจตออายุใบอนุญาต
ตรวจครบวาระ
ตรวจตรา
คุณภาพ เก็บตัวอยางน้ำมัน
ตรวจคุณภาพ Mobile Lab
การคาและการสำรอง
- การคาและการสำรอง(การติดตาม
ชำระคาธรรมเนียม เปนตน)
- การอนุญาต/จดทะเบียน/รับแจงเปน
ผูคาน้ำมัน ม.10,11,12

9

โครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ

10

การออกบัตรประจำตัวคนพิการ

สวนราชการผู
ใหบริการ

ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
(5) = 315
(4) = 10
(3) = 0
(2) = 0
(1) = 0

แบบสอบถาม

พึงพอใจ

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 80

แบบสอบถาม

รอยละ 80

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 80

แบบสอบถาม

รอยละ 80

การรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชน

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 80

แบบสอบถาม

รอยละ 80

การรับรององคกรที่ปฏิบตั ิงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 80

แบบสอบถาม

รอยละ 80

การขอรับอนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยง
เด็กเอกชน

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 100

แบบสอบถาม

รอยละ 100

การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรก
รับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 100

แบบสอบถาม

รอยละ 100

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ (กรณีขอ
อุปการะเด็กที่อยูในความอุปการะ ของ
สถานสงเคราะห)
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ (กรณีขอ
อุปการะเด็กถูกทอดทิง้ ที่มีผูเลี้ยงดูใน
ครอบครัว)
ใหคำปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตร
บุญธรรม

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 100

แบบสอบถาม

รอยละ 100

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 100

แบบสอบถาม

รอยละ 100

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมาย
รอยละ 100

แบบสอบถาม

รอยละ 100

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดลำปาง

325 ราย

รูปแบบการสำรวจความพึง
พอใจ
(5) พอใจมากที่สุด
(4) พอใจมาก
(3) พอใจปานกลาง
(2) พอใจนอย
(1) ควรปรับปรุง

การรับรองเปนสวัสดิการชุมชน

สำนักงานพาณิชย
จังหวัดลำปาง

ตัวชี้วดั การสำรวจ/
เปาหมาย

ความสำเร็จตามตัวชีว้ ัด
การดำเนินงาน

ที่
11

ชื่องานบริการ

สวนราชการผู
ใหบริการ

ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ

-

แบบสำรวจความพึงพอใจ
“การนำสงงบการเงินกรณีผู
นำสงเปนบริษัทจำกัด/บริษัท
มหาชนจำกัด
-แบบสำรวจความพึงพอใจ
“การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จำกัดทาง อิเล็กทรอนิกส (eRegistration)”
-แบบสำรวจความพึงพอใจ
ขอมูลธุรกิจที่เผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต
-แบบสำรวจความพึงพอใจตอ
การใหบริการรับงบการเงินของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

กรมการคาภายใน

-

91.81

กรมทรัพยสินทางปญญา

-รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานเรื่อง
รองเรียน
-

ความพึง
พอใจในการใหบริการดาน
ทรัพยสินทางปญญาประจำป
งบประมาณ 2561-2562

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

-

-สำรวจความพึงพอใจในการรับ
บริการจาก CALL CENTER
สายดวน 1385

ป2561
-การใหบริการ
เจาหนาที่รอ ยละ
88.23
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกรอยละ
94.72
ป2562
มาก=64.65%
คอนขางมาก=
29.70%
เฉยๆ=5.45%
นอย=0.20%
ผูมาใชบริการเฉลี่ย
เดือนละ 5,624
ราย สูงสุดจำนวน
7,122 ราย

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

-

-แบบสำรวจความพึงพอใจตอ
การใหบริการเว็บไซตกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ

-

-แบบสำรวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ที่เปน
บุคคลภายนอกกระทรวง
พาณิชย

14

15
สำนักงานพาณิชยจังหวัด
16

รูปแบบการสำรวจความพึง
พอใจ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

12
13

ตัวชี้วดั การสำรวจ/
เปาหมาย

สำนักงานพาณิชย
จังหวัดลำปาง

ที่

ชื่องานบริการ

19

ตัวชี้วดั การสำรวจ/
เปาหมาย

กรมการคาระหวางประเทศ

สำนักงานพาณิชย
จังหวัดลำปาง

-

สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่
มีตอการใหบริการของจาหนาทีข่ อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การใหบริการประชาชนดานแรงงาน
ของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ลำปาง

16 งานบริการของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
จำนวน 1606 ตัวอยาง

สำนักงานแรงงาน
จังหวัดลำปาง

17

18

สวนราชการผู
ใหบริการ

การติดตามสิทธิประโยชนของแรงงาน
ไทยที่เดินทางไปทำงานตางประเทศ

ป2561
รอยละ 82.35
ป2562
รอยละ 84.67
รอยละ 92.80

รอยละความพึงพอใจ

กดปุมแสดงความพึงพอใจจาก
ระบบ

97.93

ไมมี

ไมมี

ไมมี

แบบสอบถาม

รอยละ 95

แบบสอบถาม

รอยละ 97.86

แบบสอบถาม

รอยละ 97.48

แบบสอบถาม แยกเปน
3.ประเด็นการสำรวจ
1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอน
การใหบริการ
2. ดานการใหบริการ ของ
เจาหนาที่
3. ดานชองทางการ
ติดตอสื่อสารและสิ่งอำนวย
ความสะดวก
รูปแบบความพึงพอใจ
(5) พอใจมากที่สุด
(4) พอใจมาก
(3) พอใจปานกลาง
(2) พอใจนอย
(1) ควรปรับปรุง

1.ดาน
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ใหบริการ
รอยละ 88.46 พึง
พอใจมากที่สุด
2. ดานการ
ใหบริการ ของ
เจาหนาที่
รอยละ 90.77 พึง
พอใจมากที่สุด
3. ดานชองทาง
การติดตอสื่อสาร
และสิ่งอำนวยความ
สะดวก
รอยละ 87.38 พึง
พอใจมากที่สุด
สรุป รวมทุกดาน
88.88
พึงพอใจมากที่สุด

การทอดแบบสอบถาม
แบบสอบถามใชระบบ QR
CODE

รอยละ 91.70
รอยละ 98

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ภาพยนตรและวีดิทัศน

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลำปาง

รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมายรอยละ 80

15

การใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของ
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
ขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน

สำนักงานสถิติจังหวัด
ลำปาง
สำนักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
ลำปาง
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดลำปาง

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
รอยละความพึงพอใจ/
เปาหมาย
รอยละ 80
รอยละความพึงพอใจ ผู
ไดรับบริการจากสำนักงาน
สหกรณจังหวัดลำปาง

17

18
19

ความพึงพอใจภาพรวมตอการ
ใหบริการของสำนักงานสหกรณ
จังหวัดลำปาง เขตตรวจราชการที่ 15
กรมสงเสริมสหกรณ

การใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในดานตางๆ
สำรวจความพึงพอใจและไมพงึ พอใจ
คุณภาพการใหบริการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2562

ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ

-ความพึงพอใจตอการใชบริการ
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส กรมการคา
ตางประเทศ
ใชเอกสารแบบสำรวจ

14

16

รูปแบบการสำรวจความพึง
พอใจ

สำนักงานบังคับคดี
จังหวัดลำปาง
รอยละ 85
สำนักงานประมงจังหวัด รอยละความพึงพอใจ/ไมมี
ลำปาง
พึงพอใจ เปาหมายรอยละ
85

ที่
20

ชื่องานบริการ

สวนราชการผู
ใหบริการ

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจสำนักงาน สำนักงานประกันสังคม
ประกันสังคม
จังหวัดลำปาง
ป 2562 สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดลำปาง

ตัวชี้วดั การสำรวจ/
เปาหมาย
รอยละความพึงพอใจ 5
ระดับ

รูปแบบการสำรวจความพึง
พอใจ
แบบสำรวจ

---------------------------------------------------------------------

ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ

