จํานวนแบบสํารวจ (สอบถาม) จําแนกตามหนวยงาน
ลําดับ
ที่

จํานวน
แบบสอบถาม

หนวยงาน

1.

สํานักงานจังหวัด 76 จังหวัด

2.

ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

3.

ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
(กสส. กยส. กทส. และ กคฐ.)

4.

รวม (ชุด)

สงคืนให ศสส.สป. ผาน
ศูนย#เขตฯ ที่เป+นแมขาย
สําหรับศูนย#เขตฯ ขอให
รวบรวมแบบสอบถามของ
180 ชุด สํานักงานจังหวัดที่เป+นลูก
ขายสงคืนให กตป.
ศสส.สป. ดวย
สงใหหนวยงานที่เป+นกลุม
ผูรับบริการ ที่แตละสวน
200 ชุด
รับผิดชอบ และรวบรวม
สงให กตป.ศสส.สป.
สงใหหนวยงานที่เป+นกลุม
ผูรับบริการ ที่แตละสวน
100 ชุด
รับผิดชอบ และรวบรวม
สงให กตป.ศสส.สป.

จังหวัดละ 15 ชุด 1,140 ชุด

ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
(กสส.) งานดาวเทียม
รวม

เขตละ 15 ชุด

กลุมงานละ
50 ชุด

100 ชุด

หมายเหตุ

1,620

หมายเหตุ : ลําดับที่ 3 และ 4 กรุณาระบุหนวยงาน และจํานวนแบบสํารวจที่สงใหแตละหนวย
และแจงเป+นขอมูลให กตป.ศสส.สป. ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง

แบบสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมวด 3 รอบ 12 เดือน
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2562
คําชี้แจง
1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได!จัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ ขึ้น เพื่อ
สอบถามความพึงพอใจ และไม+พึงพอใจ ของผู!รับบริการและผู!มีส+วนได!ส+วนเสียใน 12 งานบริการ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงคเพื่อนําข!อมูลมาปรับปรุงแก!ไข ขั้นตอนการให!บริการ จึงขอความ
ร+วมมือจากท+านโปรดกรอกแบบสอบถามให!ครบถ!วน เพราะคําตอบของท+านจะเป1นประโยชนต+อการนําข!อมูลไปปรับปรุงพัฒนา
ด!วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให!ความสําคัญกับผู!รับบริการและผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย
2. ผู!ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือผู!ขอรับบริการจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
ทั้งในส+วนกลางและส+วนภูมิภาค (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 ถึง 12 และจังหวัดลูกข+ายทั้ง 76 จังหวัด) โดยให!ท+าน
เลือกตอบเฉพาะงานบริการที่ท+านเป1นผู!รับบริการ หรือผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย โดยทําเครื่องหมาย ในช+อง  ที่ตรงกับความเป1นจริงของท+าน
มากที่สุด แบบสอบถามมี 4 ส+วน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 3 ความเชื่อมั่นตอภาพลักษณ(องค(กร

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
สวนที่ 4 สอบถามเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หน!าข!อความที่ท+านเลือกเพียงคําตอบเดียวในแต+ละข!อ
1.1 เพศ :
1.2 อายุ :
1.3 ระดับการศึกษา :

 1) ชาย
 1) 20 – 29 ปA
 3) 40 – 49 ปA
 ต่ํากว+าปริญญาตรี
 ปริญญาโท

1.4 ตําแหนง :
 1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
 3) นายช+างไฟฟDา
1.5 ทานอยูในกลุมผูรับบริการกลุมใดดังตอไปนี้
 1) จังหวัด/กลุ+มจังหวัด
 4) ผู!รับบริการข!อมูล/ร!องเรียน/ร!องทุกข

 2) หญิง
 2) 30 – 39 ปA
 4) 50 – 59 ปA
 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

 60 ปAขึ้นไป

 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร.
 4) อื่น ๆ ..............................
 2) กรมในสังกัด มท.
 5) สํานัก/กอง สป.มท.

 3) องคกรปกครองส+วนท!องถิ่น
 6) อื่นๆ ……………………………..

1.6 โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ของงานบริการที่ทานตองการแสดงความคิดเห็น
(เลือกประเมินได 1 งานบริการ (หรืองานบริการที่ทานใชบริการในอันดับตนๆ) ตอแบบสอบถาม 1 ฉบับ)
 1. งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference)
 2. งานบริการติดตั้งระบบสื่อสารผ+านดาวเทียมเคลื่อนที่
 3. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
 4. งานบริการระบบโทรศัพท/โทรสารมหาดไทย
 5. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
 6. งานบริการตรวจสอบ อุปกรณเครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณสื่อสาร
 7. งานบริการตรวจซ+อม อุปกรณเครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณสื่อสาร
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8. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
9. งานบริการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT
10. งานบริการการสื่อสารเพื่อความมั่นคง ( CCTV, Jammer)
11. งานบริการเชื่อมโยงเครือข+ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย
12. งานวิเคราะหโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1.7 ทานติดตอขอรับบริการจาก
 ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต................................................................................ ศสส.สป.
 สํานักงานจังหวัด………………………………………………………………………………………………..……………
- ท+านขอรับบริการด!านสารสนเทศและการสื่อสารจากหน+วยงานข!างต!นทางช+องทางใด
 1) มาติดต+อด!วยตนเอง
 2) ทางโทรศัพท
 3) ทางจดหมาย
 4) ทาง e-mail
 5) Application line
 6) อื่นๆ …………………………..
1.8 ทานติดตอกับกับหนวยงานในขอ 1.7 ในลักษณะใด
 1) รับบริการ
 2) ขอข!อมูล
 3) ประสานงาน
 4) ปรึกษางาน

 5) อื่นๆ ...............................

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตองานบริการ
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ( โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในประเด็นที่ทานพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ตองานที่ทานไดใชบริการ โดยประเมินตามงานบริการที่ทานเลือก จากขอ 1.6)

ประเด็น
1. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 สามารถเข!าถึงบริการได!ง+าย ขั้นตอนในการให!บริการ
มีความคล+องตัว ไม+ยุ+งยาก ซับซ!อน
1.2 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให!บริการ เช+น มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาแล!วเสร็จของงาน
ที่ประกาศให!ผู!รับบริการทราบ
1.3 ให!บริการด!วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา
1.4 ให!บริการด!วยความเสมอภาคตามลําดับก+อน-หลัง
2. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
2.1 ให!บริการด!วยความสุภาพ อ+อนน!อม และเป1นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส+ กระตือรือร!น และเต็มใจให!บริการ
2.3 รับฟdงปdญหาหรือข!อซักถามของผู!รับบริการอย+างเต็มใจ
2.4 ให!คําอธิบายและตอบข!อสงสัยได!ตรงประเด็น
2.5 มีความชัดเจนในการให!คําแนะนําที่เป1นประโยชน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น!อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น!อย
ที่สุด
(1)

ความไม+พึง
พอใจ
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ประเด็น
3. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช+องทางต+างๆ
เช+น โทรศัพท โทรสาร อีเมล และเว็บบอรด
3.2 ความเพียงพอของช+องทางการติดต+อขอรับบริการ เช+น
โทรศัพท โทรสาร อีเมล และเว็บบอรด
3.3 การเปeดรับฟdงข!อคิดเห็นต+อการให!บริการเช+น กล+องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม
3.4 เอกสาร(คู+มือ)ประกอบการให!ความรู!เหมาะสมและ
สามารถนําไปใช!งานได!จริง
3.5 การตอบข!อหารือ/การให!คําแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ
ได!อย+างถูกต!องชัดเจนรวดเร็ว
3.6 การให!ความรู!ทั่วถึง สอดคล!องกับความต!องการและ
ครอบคลุมทุกกลุ+มเปDาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)
4. ความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ
ตอบสนองความต!องการใช!งานของผู!รับบริการ
4.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม+มาใช!ในการปฏิบัติงาน/
การให!คําปรึกษาและส+งเสริมองคกรผ+านระบบออนไลน
4.2 การเข!าถึงข!อมูลสารสนเทศของ สป.มท.
ใช!งานง+าย และสะดวก
4.3 การเข!าถึงข!อมูลสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว เช+น
เว็บไซตหน+วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป1นต!น
4.4 ข!อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ และครอบคลุม
4.5 ข!อมูลสารสนเทศทันสมัยต+อการใช!งานของผู!รับบริการ
4.6 เว็บไซตของหน+วยงาน สป.มท. มีความสวยงาม
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวข!อง
5. ความพึงพอใจตอการใชเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
ในหนวยงาน
5.1 ความสะดวกในการใช!ระบบเครือข+ายสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัตงิ าน
5.2 ระดับความเร็วในการใช!ระบบเครือข+ายของ
กระทรวงมหาดไทย
6. ความพึงพอใจในดานการรักษาความปลอดภัย
การใหบริการเครือขายการสื่อสารขอมูล
6.1 ความสะดวกรวดเร็วในการใช!ระบบควบคุมการเข!าถึง
เครือข+ายสื่อสารข!อมูล (Authentication System)
6.2 การปDองกันและกําจัดโปรแกรมมัลแวร (Malware) เช+น ไวรัส
(Virus), วอรม (Worm), โทรจัน (Trojan), สปายแวร (Spyware) เป1นต!น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น!อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น!อย
ที่สุด
(1)

ความไม+พึง
พอใจ
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ประเด็น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น!อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น!อย
ที่สุด
(1)

ความไม+พึง
พอใจ

7. ความพึงพอใจตอการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร และ
เชื่อมโยงเครือขายในขายกระทรวงมหาดไทย
7.1 การติดตั้งอุปกรณเชื่อมโยงเครือข+าย (ระบบ MPLS)
ในข+ายกระทรวงมหาดไทย ในหน+วยงานของท+าน
7.2 อุปกรณเชื่อมโยงในข!อ 7.1 มีความทันสมัย รวดเร็ว และ
เพียงพอครอบคลุมกับความต!องการใช!งานในหน+วยงานของท+าน
7.3 การติดตั้งเชื่อมโยงเครื่องมือสื่อสาร เช+น ระบบ
โทรศัพท/โทรสาร ระบบการประชุมวีดิทัศทางไกล VCS
7.4 ความเร็ว ความคมชัด และความเพียงพอในการใช!
งานของเครื่องมือสื่อสาร ตามข!อ 7.3
8. ความพึงพอใจตอการใหบริการรถยนต(สื่อสารผาน
ดาวเทียมเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารสนับสนุนหนวยงาน
8.1 ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับการสนับสนุน
ระบบสื่อสารผ+านดาวเทียม
8.2 การสนับสนุนระบบสื่อสารผ+านดาวเทียมด!าน
ระบบ Internet Data วิทยุผ+านดาวเทียม ประชุมวีดิทัศนทางไกล VCS
8.3 การใช!บริการ ระบบ โทรศัพท โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ผ+านระบบสื่อสารผ+านดาวเทียม
สวนที่ 3 การสํารวจความเชื่อมั่นตอภาพลักษณ(องค(กร ( โปรดทําเครื่องหมาย ลงในประเด็นที่ทานพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจตองานที่ทานไดใชบริการ โดยประเมินตามงานบริการที่ทานเลือก จากขอ 1.6 )
ความไม+พึง
ระดับความเชื่อมั่น
มาก
มาก ปาน น!อย น!อย
พอใจ
ประเด็น
ที่สุด
(4)
กลาง
(2)
ที่สุด
(5)
(3)
(1)
1. ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 มีการชี้แจงหรือให!ข!อมูล หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให!บริการ ให!ผู!รับบริการทราบ
1.2 ขั้นตอนในการให!บริการมีความเหมาะสม
1.3 ระยะเวลาในการให!บริการมีความเหมาะสม
2. ความเชื่อมั่นในการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
2.1 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่นํามาให!บริการมีความเหมาะสม
2.2 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับการตอบสนองความ
ต!องการอย+างเหมาะสม
2.3 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับบริการที่มีคุณภาพ

5
สวนที่ 4 คําถามเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน
ควรปรับปรุงงานบริการดานใดเปFน ๓ อันดับแรก (๑ = ด+วนที่สุด, ๒ = ด+วนมาก, ๓ = ด+วน)
[ ] ควรลดขั้นตอนในการติดต+อขอรับบริการเพื่อให!เกิดคล+องตัว ไม+ยุ+งยากซับซ!อน
[ ] ประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให!บริการ
[ ] ควรประชาสัมพันธให!ผู!รับบริการ ผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย ทราบถึงอุปกรณเชื่อมโยงเครือข+าย (ระบบ MPLS)
ในข+ายกระทรวงมหาดไทย ทางเว็บไซต (www.moi.go.th)
[ ] ควรพัฒนาเจ!าหน!าที่ ที่ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร สามารถให!ความรู!ความเข!าใจในการใช!
บริการเครือข+าย(ระบบ MPLS)ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
[ ] ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม+มาใช!ในการปฏิบัติงาน/การให!คําปรึกษาผ+านระบบออนไลน
[ ] ควรจัดอบรมและให!ความรู!ด!านงานวิเคราะหโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ อย+างต+อเนื่องทุกปA
[ ] ควรประชาสัมพันธกรอบหรือประเด็นการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT ที่ สป.มท. ต!องการ ก+อนสอบถามความ
ต!องการในการพัฒนาบุคลากร (Training Need)
[ ] ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT ให!เน!นการนําไปปฏิบัติงานจริงให!มากขึ้น
[ ] ให!บริการด!วยความสุภาพ อ+อนน!อม และเป1นกันเองให!มากขึ้น
[ ] รับฟdงปdญหาหรือข!อซักถามของผู!รับบริการให!มากขึ้น
[ ] มีคู+มือ/หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ สามารถนําไปปฏิบัติได!จริง
ควรปรับปรุงด!านอื่นๆ นอกจากนี้โปรดระบุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอขอบพระคุณที่ให!ความร+วมมือในการตอบแบบสอบถาม
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
กลุ+มงานติดตามประเมินผลด!านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://ictme.moi.go.th

