
 

 

ชื่อกิจกรรม : การประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชนที่มารับบริการของกรมการปกครอง 

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

 1. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง ณ จุดรับบริการ 
 2. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง ออนไลน์ 

คำอธิบาย 
1. ภารกิจของกรมการปกครอง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ให้กรมการปกครอง มีภารกิจเกี ่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั ่นคงภายในประเทศ การอํานวย 
ความเป็นธรรม การปกครองท้องที ่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน  เพื ่อให้ประชาชนมีความมั ่นคง ปลอดภัย 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคม อย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายใน  

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง  
และการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแล  ชาวเขา 
และชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน 

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ 
(๕) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
(๖) ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วย

ลักษณะปกครองท้องที ่
(๗) ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชนและ  งานทะเบียนอื่น รวมทั้งการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๘) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
(๙) ดำเนินการสื่อสารเพ่ือการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
(๑๐) อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 2. ผู้รับบริการ : บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อใช้บริการหรือมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการของกรมการปกครอง 

3. ประเด็นการสำรวจ : 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / การให้บริการ 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 

/ หลักเกณฑ์ ... 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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หลักเกณฑ์ และการประเมินผล 
เกณฑ์การให้คะแนน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ระดับผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ช่วงคะแนน 
มากที่สุด 5.00 

มาก 4.00 – 4.99 
ปานกลาง 3.00 – 3.99 

น้อย 2.00 – 2.99 
น้อยที่สุด 1.00 - 1.99 

สูตรการคำนวณ 

สูตรการคำนวณผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ รายบุคคล 

      คะแนนรวมของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ รายบุคคล 
                                                                                 j 
            จำนวนข้อคำถามของแบบสำรวจความพึงพอใจฯ 

 

สูตรการคำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) 

      คะแนนรวมทั้งหมดของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ รายบุคคล 
                                                                                         j 
              จำนวนทั้งหมดของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ 

สถิติผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการฯ 4.46 4.53 4.59 

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1) ผลการประเมินด้านการบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไปจำนวน 21,481 คน 

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ 

และการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ 
สิ่งอำนวยควาสะดวก 

ความพึงพอใจต่อ 
ผลของการให้บริการ 

ภาพรวม 

4.50 4.61 4.58 4.45 4.54 
 

/ 2) ผลการประเมิน ... 
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2) ผลการประเมินด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย การอนุมัติ อนุญาตตามอำนาจหน้าทีพ่นักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 8,239 คน 

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ 

และการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ 
สิ่งอำนวยควาสะดวก 

ความพึงพอใจต่อ 
ผลของการให้บริการ 

ภาพรวม 

4.42 4.51 4.50 4.61 4.51 

3) ผลการประเมินด้านการอำนวยความเป็นธรรม (ศูนย์ดำรงธรรม)          จำนวน 2,436 คน 

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ 

และการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ 
สิ่งอำนวยควาสะดวก 

ความพึงพอใจต่อ 
ผลของการให้บริการ 

ภาพรวม 

4.73 4.72 4.70 4.71 4.72 

4) ภาพรวมผลการประเมินการให้บริการแยกตามตัวชี้วัด        จำนวน 32,156 คน 

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ 

และการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อ 
สิ่งอำนวยควาสะดวก 

ความพึงพอใจต่อ 
ผลของการให้บริการ 

ภาพรวม 

4.55 4.61 4.59 4.59 4.58 

5) ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
ด้านการบริการ 
งานทะเบียนฯ 

ด้านการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยฯ 

ด้านการอำนวย 
ความเป็นธรรมฯ 

ภาพรวม 

ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการฯ 4.54 4.51 4.72 4.59 

ปัญหา และอุปสรรค การให้บริการ 
1. ในอำเภอขนาดใหญ่มีผู้ใช้งาน ณ จุดบริการจำนวนมาก ประกอบกับการอนุมัติ อนุญาต งานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 
    บางประเภทจำเป็นต้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับการให้บริการ 
2. ประชาชนไม่ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเนื่องจากเอกสารไม่ครบ 
3. ประชาชนไม่รับรู้ถึงการให้บริการผ่านระบบ E-Service ของกรมการปกครอง ที่เพียงพอ เช่น ระบบ D. Dopa (Digital-ID) 
    หรือ DOPA CITIZEN SERVICES 

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบงาน 
1. ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี E-Service ในการให้บริการครอบคลุมทุกจุดให้บริการ 
2. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระดับภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน) 
    อาทิ ระบบ DOPA CITIZEN SERVICES , Website , Facebook , Twitter , เป็นต้น 
3. เห็นควรให้เก็บข้อมูลช่วงเวลาของผู้รับบริการเพ่ือกำหนดแผนการให้บริการเพิ่มหรือลดจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำจุด  
    ณ ช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการมากหรือน้อย 
 
 

/ สถิติข้อมูล ... 
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สถิติข้อมูล 
1. เพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 14,725 45.79 
หญิง 17,431 54.21 

2. อายุ 

ช่วงอายุ จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
7 – 10 ป ี 432 1.34 

11 – 20 ป ี 4,273 13.29 
21 – 30 ป ี 6,384 19.85 
31 – 40 ป ี 8,847 27.51 
41 – 50 ป ี 8,134 25.30 
51 – 60 ป ี 3,221 10.02 
61 ปี ขึ้นไป 865 2.69 

3. อาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,549 17.26 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 6,422 19.97 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 4,385 13.64 
รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ 9,483 29.49 
นักเรียน/นักศึกษา 3,118 9.70 
ว่างงาน 2,358 7.33 
อ่ืนๆ 841 2.61 

4. งานที่รับบริการ  

งานที่รับบริการ จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
งานบัตรประจําตัวประชาชน  
งานทะเบียนราษฎร  
และงานทะเบียนทั่วไป 

21,481 66.80 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
การอนุมัติ อนุญาตตามอำนาจหน้าที่
พนักงานฝ่ายปกครอง  

8,239 25.66 

ด้านการอำนวยความเป็นธรรม 
(ศูนย์ดำรงธรรม)  

2,436 7.57 

 
 



แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ  

 ชาย  หญิง 

2.  อายุ   ...............   ป ี

3.  อาชพี 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ  
 นักเรียน/นักศึกษา    รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ  ว่างงาน 
 อ่ืนๆ ........................................ 

4.  งานทีร่ับบริการ  งานบัตรประจําตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไป 

  งานการรักษาความสงบเรียบร้อย การอนุมัติ อนุญาตตามอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง      

  งานอำนวยความเป็นธรรม (ศูนย์ดำรงธรรม)   

ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

     

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ         

3. ความชัดเจนในการอธิบายและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ      

4. ความเป็นธรรมการใหบ้ริการ (ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)      

5. ความสะดวกท่ีได้รับจาการบริการแต่ละขั้นตอน      

ด้านเจ้าหน้าที่ / ผู้ให้บริการ 
1.  ความสุภาพของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

     

2.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความรวดเร็ว และความพร้อม 
     ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

     

3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
    เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ 

     

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน 
    ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
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ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งของอาคารสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

     

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
    เช่น ห้องน้ำ ที่พักคอย ที่จอดรถ ฯลฯ  

     

3.  สถานที่ให้บริการ สะอาด เพียงพอ เป็นระเบียบ       

ด้านผลการให้บริการ      

1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      

2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์      

 
2.  โปรดระบุปัญหาในการใช้บริการ 
............................................................................................................................. ............................................................................. . 
................................................................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ .................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .............................................................................. 
 
3. โปรดระบุข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ 
............................................................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................. . 
........................................................................................................................................ .................................................................. . 
............................................................... ............................................................................................................................. ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


