แบบสอบถามเพื
แบบสํ่อประเมิ
ารวจความพึ
นระดับงความพึ
พอใจและไมพึ
งพอใจ งและไมพึ
พอใจตอคุ
งพอใจตอคุ
ณภาพการให#
ณภาพการให#
บริการ บริการ
ของศูนย(เสทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
สําดนักระทรวงมหาดไทย
กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ของศูนย(เทคโนโลยี
ารสนเทศและการสื
่อสาร สํานั่อกสาร
งานปลั
หมวด 3 รอบ 6 เดือน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561
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! ขอรั บบริ การจากศู นยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงมหาดไทย ทั้งในส+วนกลางและส+วนภูมิภาค (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 ถึง 12 และจังหวัดลูกข+าย
ทั้ง 76 จังหวัด) โดยให!ท+านเลือกตอบเฉพาะงานบริการที่ท+านเป1นผู!รับบริการ หรือผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย โดยทําเครื่องหมาย
ในช+อง  ที่ตรงกับความเป1นจริงของท+านมากที่สุด
แบบสอบถามมี 4 ส+วน
สวนที่ 1 ข#อมูลทั่วไป
สวนที่ 3 ความเชื่อมั่นตอภาพลักษณ(องค(กร

สวนที่ 2 ข#อมูลความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
สวนที่ 4 ข#อเสนอแนะเพิ่มเติม

สวนที่ 1 ข#อมูลทั่วไป
โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หน!าข!อความที่ท+านเลือกเพียงคําตอบเดียวในแต+ละข!อ
1.1 เพศ :
1.2 อายุ :

 1) ชาย
 1) 20 – 29 ปA
 3) 40 – 49 ปA
1.3 ระดับการศึกษา :  ต่ํากว+าปริญญาตรี
 ปริญญาโท
1.4 ทานอยูในกลุมผู#รับบริการกลุมใดดังตอไปนี้
 1) จังหวัด/กลุ+มจังหวัด
 4) ผู!รับบริการข!อมูล/ร!องเรียน/ร!องทุกข

 2) หญิง
 2) 30 – 39 ปA
 4) 50 - 59
 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก
 2) กรมในสังกัด มท.
 5) สํานัก/กอง สป.มท.

 60 ปAขึ้นไป

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

1.5 โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ของงานบริการที่ทานต#องการแสดงความคิดเห็น
(เลือกประเมินได# 1 งานบริการ ตอแบบสอบถาม 1 ฉบับ)
 1. งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference)
 2. งานบริการติดตั้งระบบรถยนตสื่อสารผ+านดาวเทียม
 3. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
 4. งานบริการระบบโทรศัพท/โทรสารมหาดไทย
 5. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร

๒








6. งานบริการตรวจสอบ อุปกรณเครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณสื่อสาร
7. งานบริการตรวจซ+อม อุปกรณเครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณสื่อสาร
8. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
9. งานบริการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT
10. งานบริการการสื่อสารเพื่อความมั่นคง ( CCTV, Jammer)
11. งานบริการเชื่อมโยงเครือข+ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย
12. งานวิเคราะหโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1.6 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 …………………………..
1.7 ทานติดตอกับกับหนวยงานในข#อ 1.6 ในลักษณะใด
 1) รับบริการ
 2) ขอข!อมูล
 3) ประสานงาน
 4) ปรึกษางาน

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

สวนที่ 2 ข#อมูลความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตองานบริการ
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ( โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในประเด็นที่ทานพึงพอใจตองานที่ทานได#ใช#
บริการ โดยประเมินตามงานบริการที่ทานเลือก จากข#อ 1.5)

ประเด็น
1. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการให#บริการ
1.1 สามารถเข!าถึงบริการได!ง+าย ขั้นตอนในการให!บริการมี
ความคล+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. ความพึงพอใจตอเจ#าหน#าที่หรือบุคลากรที่ให#บริการ
2.1 ให!บริการด!วยความสุภาพ อ+อนน!อม และเป1นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส+ กระตือรือร!น และเต็มใจให!บริการ
2.3 รับฟdงปdญหาหรือข!อซักถามของผู!รับบริการอย+างเต็มใจ

มาก
ที่สุด
(5)

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

น!อย
ที่สุด
(1)

ความไม+พึง
พอใจ

๓

ประเด็น
2.4 ให!คําอธิบายและตอบข!อสงสัยได!ตรงประเด็น
2.5 มีความชัดเจนในการให!คําแนะนําที่เป1นประโยชน
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 การเปfดรับฟdงข!อคิดเห็นต+อการให!บริการเช+น กล+องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม
3.4 ความเร็วของ Internet ที่ให!บริการ
3.5 ความคมชัดของระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS)
4. ด#านระบบสื่อสารผานรถยนต(สื่อสารดาวเทียมของ มท.
4.1 ความสะดวกในการขอรับบริการรถยนตสื่อสาร
ดาวเทียมของ มท.
4.2 ความคมชัดของระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS) HDของ
ระบบ HD
4.3 ระบบโทรศัพท โทรสาร ผ+านเครือข+ายรถยนตสื่อสาร
ดาวเทียม ของ มท.
4.4 การเข!าระบบการใช!สัญญาณ Wifi คลอบคลุมทั่ว
บริเวณที่รถยนตสื่อสารดาวเทียมให!บริการ
4.5 ความเร็วของสัญญาณ Wifi
4.6 ความเสถียรของสัญญาณ Wifi
5. ด#านการบริการของฝCายเลขานุการคณะกรรมการ การ
บริการและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร(ของ มท.
5.1 คู+มือ/หลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติ สามารถนําไป
ปฏิบัติได!จริง
5.2 การตอบข!อหารือ/การให!คําแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ
ได!อย+างถูกต!องชัดเจนรวดเร็ว
6. ด#านสินค#าและบริการ
6.1 การให!ความรู!ทั่วถึง สอดคล!องกับความต!องการและ
ครอบคลุมทุกกลุ+มเปmาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)
6.2 เอกสาร(คู+มือ)ประกอบการให!ความรู!เหมาะสมและ
สามารถนําไปใช!งานได!จริง
6.3 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ มีความครบถ!วน
ถูกต!องและสามารถนําไปใช!ประโยชนได!จริง

มาก
ที่สุด
(5)

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

น!อย
ที่สุด
(1)

ความไม+พึง
พอใจ

๔

ประเด็น
7. ด#านระบบสารสนเทศ
ตอบสนองความต!องการของผู!รับบริการ
7.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม+มาใช!ในการปฏิบัติงาน/
การให!คําปรึกษาและส+งเสริมองคกรผ+านระบบออนไลน
7.2 การเข!าถึงข!อมูลสารสนเทศของ สป.มท.
ใช!งานง+าย และสะดวก
7.3 การเข!าถึงข!อมูลสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว เช+น
เว็บไซตหน+วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป1นต!น
7.4 ข!อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ และครอบคลุม
7.5 ข!อมูลสารสนเทศทันสมัยต+อการใช!งานของผู!รับบริการ
7.6 เว็บไซตของหน+วยงาน สป.มท. มีความสวยงาม
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวข!อง

มาก
ที่สุด
(5)

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

น!อย
ที่สุด
(1)

ความไม+พึง
พอใจ

๕
สวนที่ 3 การสํารวจความเชื่อมั่นตอภาพลักษณ(องค(กร ( โปรดทําเครื่องหมาย
ทานได#ใช#บริการ โดยประเมินตามงานบริการที่ทานเลือก จากข#อ 1.5 )
มาก
ที่สุด
(5)

ประเด็น

ลงในประเด็นที่ทานพึงพอใจตองานที่

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

น!อย
ที่สุด
(1)

ความไม+พึง
พอใจ

1. ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 มีการชี้แจงหรือให!ข!อมูล หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให!บริการ ให!ผู!รับบริการทราบ
1.2 ขั้นตอนในการให!บริการมีความเหมาะสม
1.3 ระยะเวลาในการให!บริการมีความเหมาะสม
2. ความเชื่อมั่นในการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต#องการของผู#รับบริการ
2.1 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่นํามาให!บริการมีความ
เหมาะสม
2.2 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับการตอบสนองความ
ต!องการอย+างเหมาะสม
2.3 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับบริการที่มีคุณภาพ
สวนที่ 4 คําถามเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา ข#อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอขอบพระคุณที่ให!ความร+วมมือในการตอบแบบสอบถาม
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
กลุ+มงานติดตามประเมินผลด!านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://ictme.moi.go.th

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.)

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.

จังหวัดละ 15 ชุด 1,140 ชุด

รวม

เขตละ 15 ชุด

กลุมงานละ
50 ชุด

หมายเหตุ

1,520

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

