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มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการตามภารกิจหลัก
สานักงานทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
1. ขอบเขตการดาเนินงาน
ภารกิจการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ ภารกิจงานบริการตามภารกิจหลังของสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ งานบริการด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
และงานบริการด้านการประกอบกิจการนาบาดาล
2. คานิยาม “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่าทอง
หมายถึง ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน
3. มาตรการการดาเนินงาน
การกาหนดมาตรการงานบริการตามภารกิจหลักของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่างทอง เป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เช่น การแสดง
ความคิดเห็น การเสนอแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงงานบริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
โดยดาเนินการดังนี
1. สารวจความพึงพอใจ : เป็นการประเมินงานบริการว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
มากหรือน้อยเพียงใด รวมทังการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุง/พัฒนา งานบริการตามภารกิจหลักให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน
2. วิธีการดาเนินงาน : เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เข้ามาใช้
บริการในหน่วยงาน ซึ่งประเด็นคาถามประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี
2.1 ประเด็นวัดความพึงพอใจ ประกอบด้วย
2.1.1 ความพึงพอใจกระบวนการ/ขันตอนการให้บริการ
* ขันตอนในการให้บริการคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
* ขันตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
* ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
* ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
2.1.2 ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ใช้บริการ
* ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชีแจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ
* มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
* ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
* รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับการอย่างเต็มใจ
/2.1.3 ความพึงพอใจ...
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2.1.3 ความพึงพอใจสิ่งอานวยความสะดวก
* ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
* ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
* ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ
* ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยภาพรวม
2.2 ประเด็นความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย
2.2.1 ความไม่พึงพอใจกระบวนการ/ขันตอนการให้บริการ
* ขันตอนในการให้บริการคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
* ขันตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
* ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
* ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
2.2.2 ความไม่พึงพอใจเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
* ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชีแจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ
* มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
* ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
* รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับการอย่างเต็มใจ
2.2.3 ความไม่พึงพอใจสิ่งอานวยความสะดวก
* ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
* ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
* ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ
* ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยภาพรวม
3. สรุปผล : นาข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการตอบแบบสารวจ
มาประมวลผลและสรุปเป็นรายงาน พร้อมทังนาข้อมูลดังกล่า วนาเข้าที่ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการ
ปรับปรุง/พัฒนางานบริการของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองต่อไป
4. การรายงานผล : รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเสนอผู้บังคับบัญชาปีละ 2
ครัง เป็นประจาทุกปีงบประมาณ
5. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ส่วนอานวยการ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และส่วนทรัพยากรนา
6. กลไกการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย งานบริ ก ารตามภารกิ จ หลั ก ของส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง : โดยใช้การประเมินงานบริการตามภารกิจหลั กของ
หน่วยงานในการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจจากผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็น
กลไกในการกากับติดตามและพัฒนาการบริการของภารกิจหลัก ดังนี
/กลไก...
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กลไกการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย งานบริ ก ารตามภารกิ จ หลั ก ของส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
1. ประเมินผลงานบริการในภารกิจหลัก
สารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
- วัดรับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
- การพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการในภารกิจหลัก
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการในภารกิจหลัก : โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง ต่อปีงบประมาณ
- วัดรับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
- การพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการในภารกิจหลัก
ผลลัพธ์
1. ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ
2. ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/พัฒนา งานบริการในภารกิจหลัก

3. การรายงานผลการดาเนินงาน
จัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ผลการพัฒนา/ปรับปรุง งานบริการในภารกิจหลัก
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การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการแบบออนไลน์
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จัดช่องทางให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว โดยแสดงความคิดเห็นด้วยการตอบแบบสอบถามผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี
1. พิมพ์ URL : http://angthong.mnre.go.th
2. คลิกหัวข้อบริการประชาชน

บริการประชาชน

3. คลิกหัวข้อแบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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4. คลิกทาแบบสอบถาม เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม

ทาแบบสอบถาม

แบบสำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษาสูงสุด
1.4 อาชีพ



ปี





ชาย
ต่ากว่า 20

 หญิง
 20-29 ปี  30-39 ปี

มัธยมศึกษาหรือต่ากว่า
เกษตร
 ประมง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา






 40-49  50-  60 ปีขึ้นไป
ปี
59 ปี
ปวช./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ค้าขาย
 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน
รับจ้างทัวไป
 อืนๆ .................................

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (กรุณาท่าเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกับความคิดท่านมากทีสุด)
5 = พอใจมากทีสุด , 4 = พอใจมาก, 3 = พอใจปานกลาง , 2 = พอใจน้อย , 1 = พอใจน้อยทีสุด
คำถำม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ ในประเด็นต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด ?

ประเด็นวัดควำมพึงพอใจ
2.1 ควำมพึงพอใจกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.1.1 ขั้นตอนในการให้บริการคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
2.1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.1.4 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามก่าหนดเวลา
2.2 ควำมพึงพอใจเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
2.2.1 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
สามารถตอบค่าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค่าแนะน่า ได้อย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และน่าเชือถือ
2.2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริการ
2.2.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็น
กันเอง
2.2.4 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่าง
เต็มใจ
2.3 ควำมพึงพอใจสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.3.1 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก
2.3.2 ความเพียงพอของสิงอ่านวยความสะดวก
2.3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส่าหรับผู้รับบริการ
2.3.4 ความสะอาดของสถานทีให้บริการโดยภาพรวม

มากทีสุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีสุด
(1)

หน้า 2

ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร (กรุณาท่าเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกับความคิดท่านมากทีสุด)
1 = ไม่พึงพอใจน้อยทีสุด , 2 = ไม่พึงพอใจน้อย, 3 = ไม่พึงพอใจปานกลาง , 4 = ไม่พึงพอใจมาก , 5 = ไม่พึงพอใจ
มากทีสุด
คำถำม ท่ำนมีควำมไม่พึงพอใจ ในประเด็นต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด ?

ประเด็นวัดควำมไม่พึงพอใจ

น้อยทีสุด
(1)

ระดับความไม่พึงพอใจ
น้อย ปานกลาง
มาก
(2)
(3)
(4)

มากทีสุด
(5)

3.1 ควำมไม่พึงพอใจกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำร
3.1.1 ขั้นตอนในการให้บริการคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
3.1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.1.4 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามก่าหนดเวลา
3.2 ควำมไม่พึงพอใจเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
3.2.1 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบค่าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค่าแนะน่า ได้อย่างชัดเจน
ตรงประเด็น และน่าเชือถือ
3.2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
3.2.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3.2.4 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
3.3 ควำมไม่พึงพอใจสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.3.1 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก
3.3.2 ความเพียงพอของสิงอ่านวยความสะดวก
3.3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส่าหรับผู้รับบริการ
3.3.4 ความสะอาดของสถานทีให้บริการโดยภาพรวม
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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****ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ทีตอบแบบสอบถาม****

