บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ เทศบาลนครอุ ด รธานี (Citizen Surveys)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุ ด รธานี ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลนครอุ ด รธานี
3) ศึ กษาความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุด รธานี กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในประเมิ น ครั้งนี้ แ บ่ งเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างตามแหล่ งข้ อ มู ล 2 แหล่ ง คื อ
1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 9 หน่ว ยงาน ได้ม าจากการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental random
sampling) จานวน 1,288 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดาเนินงานตาม
โครงการ/ กิจ กรรม ความคิดเห็ น ต่อการบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล และความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อผลสาเร็จที่ได้รับจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี ความพึง
พอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จานวน 104 ชุมชน จานวน
1,019 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชุด ประกอบด้วย 1) การศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บ ริการของเทศบาลนครอุดรธานี และ 2) การศึกษาความคิดเห็ นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ จากการศึกษาพบว่า
1) กำรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลนคร
อุดรธำนี ภำยใต้โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่ มีต่อเทศบำลนครอุดรธำนี (Citizen
Surveys) ประจำปี 2561
1.1 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลนครอุดรธำนีในภำพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุดต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยเฉพาะด้านขั้นตอนการให้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด ( X̅=3.73)
ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (X̅=3.68) คิดเป็นร้อยละ 92.00
1.2 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักกำรช่ำง ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด โดยเฉพาะด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้ บ ริการ และด้านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสู งสุ ด ( ̅X = 3.65)
ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (X̅ = 3.62) คิดเป็นร้อยละ 90.50
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1.3 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักกำรคลัง ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะด้านขั้นตอนการให้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจสูงสุด (̅X = 3.71) ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (̅X = 3.65) คิดเป็น
ร้อยละ 91.25
1.4 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ที่ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจสู งสุ ด ( ̅X = 3.85) ในภำพรวมมีควำมพึ งพอใจอยู่ในระดั บ
มำกที่สุด (̅X = 3.69) คิดเป็นร้อยละ 92.25
1.5 ควำมพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรของกองทะเบี ย นรำษฎรและบั ต ร
ประจำตัวประชำชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด
(̅X = 3.70) ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำกที่สุด (̅X= 3.65) คิดเป็นร้อยละ 91.25
1.6 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของกองกำรแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด (X̅ = 3.77) ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด (̅X = 3.72) คิดเป็นร้อยละ 93.00
1.7 ควำมพึ งพอใจที่มีต่อกำรให้บ ริกำรของสถำนธนำนุบ ำล 1 และ 2 ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บพึ งพอใจมากที่ สุ ด โดยเฉพาะด้ านขั้ นตอนการให้ บริการ
ที่ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด ( X̅ = 3.78) ในภำพรวมมีค วำมพึ งพอใจอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (̅X = 3.70) คิดเป็นร้อยละ 92.50
1.8 ควำมพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรของห้ อ งสมุ ด ประชำชน เทศบำล
นครอุดรธำนี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยเฉพาะด้านขั้นตอน
การให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด (X̅ = 3.76)
ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (̅X = 3.71) คิดเป็นร้อยละ 92.75
1.9 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของท้องฟ้ำจำลอง ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับ พึ งพอใจมากที่ สุ ด ต่อ การให้ บ ริการของท้อ งฟ้ าจาลอง โดยเฉพาะด้าน
ขั้น ตอนการให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด (X̅ = 3.69) ในภำพรวมมีควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (̅X = 3.69) คิดเป็นร้อยละ 92.25
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1.10 ควำมพึ งพอใจที่ มีต่ อกำรให้บ ริก ำรของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เมื องอุด รธำนี ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมี ความพึงพอใจอยู่ ในระดั บพึ งพอใจมากที่ สุ ด โดยเฉพาะด้านขั้นตอนการให้ บ ริการ
ที่ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสู งสุ ด ( ̅X = 3.80) ในภำพรวมมีค วำมพึ งพอใจอยู่ในระดั บ
มำกที่สุด (̅X = 3.71) คิดเป็นร้อยละ 92.75
2) ควำมคิ ดเห็ นของประชำชนที่ มี ต่ อกำรให้ บริ กำรสำธำรณะ ในกำรด ำเนิ น งำนตำม
โครงกำร/ กิจกรรม เพื่อพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลนครอุดรธำนี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการ
ก่อสร้างปรับ ปรุงระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ปการ ในส่ว นของโครงการ/กิจกรรมการก่อสร้าง
ปรับ ปรุงระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ปการ เช่น ก่อสร้างถนน ร่องระบายน้า เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงที่สุด ( X̅ = 3.81)
เมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ กำรให้บริกำรสำธำรณะ
ในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/ กิจกรรม เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลนครอุดรธำนีอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (̅X= 3.59) คิดเป็นร้อยละ 89.75
3) ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อผลสำเร็จที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
โครงการที่ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ 1) การบริการประชาชนด้วย
หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ ร้อยละ 96.07
2) การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน ร้อยละ 87.63 และ
3) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละ 85.57
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลถึงระดับความพึงพอใจต่อโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดาเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ร้อยละ 88.62 รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ร้อยละ 83.22
4) ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ผู้ตอบแบบส ารวจเห็ นด้วยว่า เทศบาลนครอุดรธานีมี การบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาล
ทั้งในเรื่องหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะในเรื่อง หลักคุณ ธรรม ที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้ว ยอย่ างยิ่ ง (̅X = 3.61) เมื่ อ พิ จ ำรณำในภำพรวม พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถำมมี ค วำมคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
(X̅ = 3.57) คิดเป็นร้อยละ 89.25

