บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

การส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ เทศบาลนครอุ ด รธานี (Citizen Surveys)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุด รธานี
จานวน 9 หน่วยงาน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental random sampling) จานวน 1,313
คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มี
ต่อการให้บริการสาธารณะ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดาเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลสาเร็จที่ได้รับ
จากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี ความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การดาเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ จานวน 104 ชุมชน จานวน 2,025 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชุด ประกอบด้วย 1) การศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่มีต่อ การให้ บ ริการสาธารณะ และการพัฒ นาท้อ งถิ่นเทศบาลนคร
อุดรธานี ตามมิติการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี และ 3) การศึกษาความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
ผลการวิจัยพบว่า
1) ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลนครอุดรธำนีในภำพรวม
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ พึง พอใจมากที่ สุ ด ต่อ การให้ บ ริก ารของ
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉพาะด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เมื่อพิจำรณำในภำพรวมกำรให้บริกำรของเทศบำลนคร
อุดรธำนี พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (̅X=3.68) คิดเป็นร้อยละ
92.00
2) ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลนครอุดรธำนี จำแนกตำมรำยด้ำน
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ พึง พอใจมากที่ สุ ด ต่อ การให้ บ ริก ารของ
เทศบาลนครอุดรธานี โดยเมื่อจาแนกตามรายด้านพบว่า ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร มีความพึงพอใจ

ข
อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X=3.66) คิดเป็นร้อยละ 91.50 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅=3.63) คิดเป็นร้อยละ 90.75 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅=3.68) คิดเป็นร้อยละ 92.00 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ให้บริกำร มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X=3.73) คิดเป็นร้อยละ 92.00 ด้ำนระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅X=3.70) คิดเป็นร้อยละ 93.25 และด้ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X=3.69) คิดเป็นร้อยละ 92.25
3) ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลนครอุดรธำนี จำแนกรำยหน่วยงำน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี จาแนกราย
หน่วยงาน ดังนี้ สำนักกำรช่ำง อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 3.66) 91.50% สำนักกำรคลัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด (̅X = 3.68) 92.00% สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X =
3.68) 92.00% กองทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅= 3.72)
93.00% กองกำรแพทย์ อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 3.69) 92.25% สถำนธนำนุบำล 1 และ 2 อยู่
ในระดับมากที่สุด (̅X = 3.65) 91.25% ห้องสมุดประชำชน เทศบำลนครอุดรธำนี อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (̅X = 3.72) 93.00% ท้องฟ้ำจำลอง อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 3.71) 92.75% และพิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธำนี อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.61) 90.25%
4) ควำมคิ ดเห็ นของประชำชนที่ มี ต่ อกำรให้ บริ กำรสำธำรณะ ในกำรดำเนิ น งำนตำม
โครงกำร/ กิจกรรม เพื่อพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลนครอุดรธำนี
ผู้ตอบแบบสารวจมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกประเด็น โดยเฉพาะในด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความเห็นด้วยสูงที่สุด ( X̅ = 3.35)
เมื่ อ พิจ ำรณำในภำพรวม พบว่ ำ ผู้ ตอบแบบมีค วำมคิ ด เห็ น ต่อ กำรให้ บริ กำรสำธำรณะ ในกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร/ กิจกรรม เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลนครอุดรธำนีอยู่ในระดับเห็น
ด้วย (̅X= 3.33) คิดเป็นร้อยละ 83.25
5) ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ผู้ตอบแบบสารวจเห็นด้วยว่า เทศบาลนครอุดรธานีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง
ในเรื่องหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะในเรื่องหลักความคุ้มค่า ที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วย (X̅ = 3.41) เมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็น กับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 3.38) คิดเป็น
ร้อยละ 84.50

