
 
 

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนกัการสอบสวนและนิติการ 
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

แบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
     รอบ  6  เดือน 

     รอบ  9  เดือน 
     รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชนท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์บรกิารประชาชน วังไชยา     

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   
๑. นายพัฒนพงศ์  ช่ืนชอบ 
    ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน  

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
นายนฤพล  ภูฆัง                   เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 
นางสาวพิชามญช์ุ  พานทอง      ลูกจ้างเหมา   
                          

โทรศัพท์ :  0-2356-9505 โทรศัพท์ :   0-2356-9558 
 คำอธิบาย : 

• ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนติิการ  กรมการปกครอง  เป็นหน่วยงานหลักในการใหบ้ริการประชาชน 
ตามภารกิจกฎหมาย  6  ฉบับท่ีรบัโอนมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ  2.พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า  3.พ.ร.บ. การพนนั  4.พ.ร.บ.ควบคมุการเรี่ยไร  5.พ.ร.บ.โรงแรม   6.พ.ร.บ.โรงรับจำนำ  ทั้งนี้ดำเนินการสำรวจความ  
พึงพอใจประชาชนผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการภายในศูนย์บริการประชาชน ตามคำนิยามและวิธีการดังนี้ 
   1. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มารับบริการภายในศูนย์บริการประชาชน (งานตามภารกิจกฎหมายที่รับโอนมาจาก สตช.) 
  2. พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานตามภารกิจกฎหมายที่รับโอนมาจาก สตช.) โดยใช้
กระบวนการ ประเด็นการสำรวจและวิธีการสำรวจความพึงพอใจในแนวทางเดียวกับที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจของตัวช้ีวัดร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
  3.ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ๆ 4 หมวด 10 หัวข้อ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจต่อกระบวนงาน/ ขั้นตอนการให้บริการ  
(2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
(3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

         (4) ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 
 
แบบสำรวจท่ีใช้ มีรายละเอียดดังนี ้
  

 

 ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1.1 กระบวนงาน/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ให้บริการ 

     

2) ความครบถ้วน ถูกตอ้งของการให้บรกิาร      

3) เจ้าหนา้ที่มีความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เต็มใจให้บริการ      

 

 

     



 
 

 ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 

1.2 เจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ 

1) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชีแ้จ้งข้อสงสัยเป็นต้น 

     

2) ความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เต็มใจให้บริการ      

3) การให้บรกิารเหมือนกันทกุรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ      

1.3 สิ่งอำนวยความสะดวก 

1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ      

2) ความเพยีงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ 
ห้องสุขา เป็นต้น 

     

1.4 ผลของการให้บริการ 

1) ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ      

2) ผลการบริการโดยรวม      
 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  วัดคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่องานภายใน ศบปช. รายละเอียด           
    มีดังนี ้1. ฝ่ายโรงแรม                                         จำนวน  56  ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ  30.60  เป็นอันดับที่    1 
            2. ฝ่ายการพนันและควบคุมการเรี่ยไร             จำนวน  17  ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ    9.30  เป็นอันดับที ่   3 
            3. ฝ่ายโรงรับจำนำ                                    จำนวน   8   ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ    4.40  เป็นอันดับที ่   6 
            4. ฝ่ายตรวจสอบบคุคลและอาวุธปืน               จำนวน  15  ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ    8.20  เป็นอันดับที ่   5 
            5. ฝ่ายขายทอดตลาดและค้าของเก่า               จำนวน  18  ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ    9.80  เป็นอันดับที ่   4 
            6. ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนประวัติอาวุธปืน   จำนวน    1  ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ   0.50   เป็นอันดับที่    7 
            7. ฝ่ายอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนฯ กทม.        จำนวน  15  ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ    8.20  เป็นอันดับที ่   5 
            8. ฝ่ายบริการภมูิภาค                                 จำนวน  53  ราย   ผลสำรวจฯ ร้อยละ     29   เป็นอันดับที ่   2 
                                      
                                                        จำนวน     183    ราย   ผลสำรวจความพึงพอใจร้อยละ  90.72  
                                                     

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2563 2564 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  90.27 90.68 90.72 90.68 90.72 

 

 
      
  เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 65 
1 คะแนน 

ร้อยละ 70 
2 คะแนน 

ร้อยละ 75 
3 คะแนน 

ร้อยละ 80 
4 คะแนน 

ร้อยละ 85 
5 คะแนน 

 



 
 

สูตรคำนวณ   :    

             คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบสำรวจ  X 100 

 คะแนนเต็มของแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของประชาชนท่ีมารับบริการ ณ ศนูย์บริการ
ประชาชน วังไชยา     

5 90.72 4.8  0.2500 

 

  คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  
1. กรมการปกครองได้คัดเลือกตัวชี้วัด โดยเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการ

ประชาชน ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตามภารกิจของการให้บริการประชาชน ซึ่งมีผู้ใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก  
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล ได้กำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากผลสำรวจตามแบบสอบถามความคดิเห็นของประชาชน

ผู้มาติดต่อขอรับบริการตามกลุม่งาน/ฝ่ายต่าง ๆ โดยให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในแตล่ะวันสแกน QR code เพื่อ
ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่และรวบรวมสถิติข้อมูลในรายสัปดาห์และรวบรวมเปน็ข้อมูล
ในรอบเดือนต่อไป 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มาตดิต่อขอรับบริการ เป็นส่วนหนึง่ในการดำเนนิงานพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพและรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :                    
นโยบายของผูบ้ริหารที่ได้ให้ความสำคัญในการพฒันารูปแบบและกระบวนงานการให้บริการแก่ประชาชนและ

ความสำเร็จของการพัฒนางานตามภารกิจของสำนัก/กอง โดยปรับปรุงการดำเนินงานและมุง่พัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับ
การให้บริการที่ดี 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :                            

1. งานตามกระบวนงานในบางกลุ่มงาน ซึง่เป็นงานรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคง
ภายในประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยต้องถือปฏิบตัิอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด ทำให้มี
ข้อจำกัดในการให้บริการประชาชนเร่ืองระยะเวลาดำเนนิการแลว้เสร็จ  เนื่องจากปัจจบุันมีโครงการสวัสดิการสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ทำให้มจีำนวนผู้มาใช้บริการเปน็จำนวนมากซึ่งมีความแตกตา่งของช่วงอายุและเปน็ตัวแปลของ
ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที ่

2. ผลกระทบจากการควบคุมและลดจำนวนข้าราชการผูป้ฏิบัตงิาน ทำให้มีผู้ปฏบิัติงานมีจำนวนจำกัดแม้
ผู้ใช้บริการจะมีมากข้ึนอย่างต่อเนื่องตามการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :      

ในปีต่อไป ควรให้ส่วนราชการขยายผลการดำเนนิงาน โดยสามารถนำสถิติข้อมูลจากผลสำรวจ มาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยการจัดประชุมชี้แจงและกำชบัผูป้ฏิบัติงานในทุกระดบัให้
ปฏิบัติงานโดยความรวดเร็ว และโปร่งใส  เพื่อพัฒนาระดับการให้บริการของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
หลักฐานอ้างอิง :  
เอกสาร 1 : เอกสารตัวอย่างการสแกน QR code เพื่อเข้าระบบตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง 
           2: เอกสารสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ ศนูย์บริการประชาชน 

กรมการปกครอง 
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QR Code แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการ 

ของศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

  


