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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของกรมทรัพยากรน  า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

**************** 
 

 การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามภารกิจต่างๆ      
ของกรมทรัพยากรน ้า ทั งในพื นที่ตั งส่วนกลางและส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค โดยครอบคลุมภารกิจการให้บริการ 
เช่น การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู 
โครงการแหล่งน ้า/ระบบกระจายน ้า การให้บริการประชาชนด้านการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน ้า 
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน ้า เป็นต้น เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการในภารกิจ/บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  โดยมีสรุปผลความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี  
  
 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน  า  
 กรมทรัพยากรน ้า โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ได้ให้บริการประชาชนใน
พื นที่ที่มีปัญหาน ้าท่วม-น ้าแล้ง โดยการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการสูบน ้า การแจกจ่ายน ้าสะอาด  
เป็นต้น ผลการส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 604 คน พบว่า  
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริการของหน่วยงาน สรุปดังนี  
 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก(3) ปานกลาง(2) น้อย(1) รวม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการ 501 98 5 604 2.82 พึงพอใจมาก 

  (82.95) (16.23) (0.83) (100) (94.04)   

2. ประสิทธิภาพ เครื่องมือ/เครื่องจักร  511 89 4 604 2.84 พึงพอใจมาก 

ในการแกป้ัญหาภัยแล้ง/น ้าท่วม (84.60) (14.74) (0.66) (100) (94.65)   

3. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ 520 77 7 604 2.85 พึงพอใจมาก 

  (86.09) (12.75) (1.16) (100) (94.98)   

4. ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 522 76 6 604 2.85 พึงพอใจมาก 

  (86.42) (12.58) (0.99) (100) (95.14)   

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ 522 76 6 604 2.85 พึงพอใจมาก 

  (86.42) (12.58) (0.99) (100) (95.14)   
ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 6, 7 และ 11 
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 2. ความพึงพอใจโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 กรมทรัพยากรน ้า โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน ้าและระบบกระจายน ้า สรุปผลดังนี  

- ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 4 จ้านวน 1,771 คน 
ดังนี  

 

 
 

- ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 7 จ้านวน 493 คน 
ดังนี  
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- ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 8 จ้านวน 182 คน 
ดังนี  

 

 
  
 3. ความพึงพอใจของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน  า 
 กรมทรัพยากรน ้า โดยศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ได้มีการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ เข้าร่วม
นิทรรศการในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผ่านแบบสอบถาม จ้านวน 125 คน โดยประเมินความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ ในด้านความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม เอกสารเผยแพร่ รูปแบบการน้าเสนอในการจัด
กิจกรรม การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และของที่ระลึก สรุปผลดังนี  
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 นอกจากนี  ได้ส้ารวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน ้า สรุปผลดังนี  

 

 
 
 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการติดต่องานส่วนพัสดุ กรมทรัพยากรน  า 
 กรมทรัพยากรน ้า โดยส้านักงานเลขานุการกรม ส่วนพัสดุ ได้มีการส้ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการที่กรมทรัพยากรน ้า จ้านวน 45 ราย โดยสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการ ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจต่อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้บริการ สรุปผลดังนี  
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 5. ความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานทรัพยากรน  าภาค 
 กรมทรัพยากรน ้า โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 6 ได้สอบถามความพึงพอใจการให้บริการของ
ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 6 จากประชาชนที่ติดต่อรับบริการ ณ ที่ตั งส้านักงาน ผู้ประกอบกิจการประปา
สัมปทาน กลุ่มผู้ใช้น ้า/เครือข่ายบริหารจัดการน ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในพื นที่  
รวมจ้านวน 50 ราย โดยสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
สิ่งอ้านวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ สรุปผลดังนี  
 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

(%) (%) (%) (%) (%) 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ 38.0 40.8 17.0 0.8 3.4 
  1.1 ขั นตอนการให้บริการไม่ซับซอ้ม เข้าใจง่าย 44.2 34.1 18.6 0.8 2.3 

  1.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 32.6 45.7 17.0 0.8 3.9 
  1.3 การให้บริการเป็นไปตามล้าดบัก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 37.2 42.6 15.5 0.8 3.9 

2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 46.3 34.0 14.5 2.9 2.4 
  2.1 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมติร 50.4 34.1 11.6 1.6 2.3 
  2.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 43.4 37.2 15.5 1.6 2.3 

  2.3 ความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการ 41.9 34.0 21.0 0.8 2.3 
  2.4 เจ้าหน้าท่ีให้ค้าแนะนา้หรือตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 48.9 34.1 14.7 0.0 2.3 

  2.5 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอย่างเปน็กลาง ไม่เลือกปฏิบตั ิ 44.2 34.9 13.2 5.4 2.3 
  2.6 ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ฯลฯ 48.8 29.5 10.9 7.8 3 

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 38.0 37.5 18.9 2.6 3.1 
  3.1 ป้าย/สัญลักษณ/์ประชาสัมพนัธ์ชัดเจน 41.8 34.9 19.4 1.6 2.3 
  3.2 สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 37.2 38.8 18.6 3.1 2.3 

  3.3 การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น 34.9 38.8 18.6 3.1 4.6 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 43.2 37.2 17.4 0.8 3.9 

  4.1 ได้รบับริการที่ตรงตามความต้องการ 42.6 38.0 15.5 0.0 3.9 
  4.2 ได้รบับริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง 41.8 38.7 14.0 1.6 3.9 
  4.3 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั นตอนท่ีก้าหนด 43.4 35.7 17.0 0.0 3.9 

  4.4 ได้รบับริการที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการ 45.0 36.3 23.2 1.6 3.9 
 

.............................................. 


