บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านซ่อง
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการให้บริการของส่วนราชการ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.27 ( ̅X=4.76, S.D.=0.56) (ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดของ
กระทรวงมหาดไทย ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ข้อ 2.1 ได้ 10 คะแนน)
ส าหรั บ ผลการศึ กษาความพึ งพอใจในโครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์จังหวัด และ
โครงการดีเด่นของเทศบาลตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการให้บริการ
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2562 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
95.06 (X̅=4.75, S.D.=0.57)
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านซ่อง อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาปี 2562 จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม จานวน 400 ตัวอย่าง
ในการประเมินภารกิจทั้งหมด 5 ภารกิจ ดังนี้
1. ภารกิจสานักปลัดเทศบาล งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกัน
และระงับเหตุสาธารณภัย)
2. ภารกิจกองคลัง งานด้านรายได้หรือภาษี (การรับชาระภาษี)
3. ภารกิจกองช่าง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้าง (การขออนุญาตก่ อสร้าง
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)
4. ภารกิจการศึกษา งานด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
5. ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านสาธารณสุข (การป้องกันควบคุมโรค)
และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดและโครงการดีเด่นทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยการประเมินในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้ บริการ และการประเมิน โครงการที่สอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและโครงการดีเด่นในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชน ด้านการปฏิบัติงาน
ของสานักงานและด้านสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมทั้งสารวจข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562
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ตำรำงสรุป ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงใน
ภำพรวมที่มีต่อกำรให้บริกำรเทศบำลตำบลบ้ำนซ่อง อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปรผล ลำดับ
ภำรกิจกำรให้บริกำร
(X )

มำตรฐำน(S.D.)

1. ภารกิจสานักปลัดเทศบาล งานด้าน
95.45 4.77
0.55
มากที่สุด 2
เทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(การป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัย)
2. ภารกิจกองคลัง งานด้านรายได้หรือ
95.28 4.76
0.56
มากที่สุด 3
ภาษี (การรับชาระภาษี)
3. ภารกิจกองช่าง งานด้านโยธา การขอ 95.60 4.78
0.54
มากที่สุด 1
อนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้าง (การขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ
ถอนอาคาร)
4. ภารกิจการศึกษา งานด้านการศึกษา 94.92 4.75
0.58
มากที่สุด 5
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
5. ภารกิจกองสาธารณสุขและ
95.12 4.76
0.56
มากที่สุด 4
สิ่งแวดล้อม งานด้านสาธารณสุข (การ
ป้องกันควบคุมโรค)
รวม
95.27 4.76
0.56
มำกที่สุด
สรุป ผล เมื่อพิ จารณาตามภารกิจพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ มีมากที่สุ ดเป็ น
อันดับแรกคือ ภารกิจกองช่าง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้าง (การขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 95.60
(̅X=4.78, S.D.=0.54) อั น ดั บ ที่ ส อง คื อ ภารกิ จ ส านั ก ปลั ด เทศบาล งานด้ านเทศกิ จ หรื อ ป้ อ งกั น
บรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัย) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 95.45 (X̅=4.77, S.D.=0.55) อันดับที่สาม คือ ภารกิจ กองคลัง งานด้านรายได้หรือภาษี
(การรับชาระภาษี) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.28 ( ̅X=4.76, S.D.=0.56)
อันดับที่สี่ คือ ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านสาธารณสุข (การป้องกันควบคุมโรค)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.12 ( X̅=4.76, S.D.=0.56) อันดับสุดท้าย คือ
ภารกิจการศึกษา งานด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 94.92 (̅X=4.75, S.D.=0.58)
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ตำรำงสรุป ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงใน
ภำพรวมที่ มี ต่ อโครงกำรให้ บ ริ กำรของเทศบำลต ำบลบ้ ำ นซ่ อ ง อ ำเภอพนมสำรคำม จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรำ
ร้อย ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปรผล ลำดับ
โครงกำรให้บริกำร
มำตรฐำน(S.D.)
(X )
ละ
1. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
95.04 4.75
0.57
มากที่สุด 2
โรคพิษสุนัขบ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทยพวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
95.09 4.75
0.57
มากที่สุด 1
2562
รวม
95.06 4.75
0.57
มำกที่สุด
เมื่อพิจารณาแต่ละโครงการพบว่า ความพึงพอใจในโครงการของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากที่สุด
เป็นอันดับแรกคือ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.09 ( X̅=4.75, S.D.=0.57) และรองลงมาอันดับ
ที่สอง คือ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.04 (̅X=4.75, S.D.=0.57)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อ การให้บ ริก ารและความคิด เห็น อื่น ๆ ในการพัฒ นา
ปรับปรุงการให้บริการเทศบาลตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อเสนอแนะที่พึงพอใจ
1. ภำรกิจสำนักปลัดเทศบำล งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย (กำร
ป้องกันและระงับเหตุสำธำรณภัย)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยสาหรับให้บริการ ด้าน
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ให้ บ ริ ก าร เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ด้ า น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ช่องทางในการให้บริการมีเพียงพอต่อประชาชน
2. ภำรกิจกองคลัง งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี (กำรรับชำระภำษี)
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก การแสดงขั้นตอนการให้บริการชัดเจน สะดวกและเข้าถึงง่าย ด้านช่องทางการ
ให้ บ ริ การ มีช่องทางการติดต่อให้ บริการที่ส ะดวกและรวดเร็ว และด้านกระบวนการขั้น ตอนการ
ให้บริการ มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
3. ภำรกิจ กองช่ำง งำนด้ำ นโยธำ กำรขออนุญ ำตปลูกสิ่งปลูกสร้ำง (กำรขออนุญ ำต
ก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร)
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก การแสดงขั้นตอนการให้บริการชัดเจน สะดวกและเข้าถึงง่าย ด้านช่องทางการ
ให้ บ ริ การ มีช่องทางการติดต่อให้ บริการที่ส ะดวกและรวดเร็ว และด้านกระบวนการขั้น ตอนการ
ให้บริการ มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
4. ภำรกิจกำรศึกษำ งำนด้ำนกำรศึกษำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)
ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยสาหรับให้บริ การ ด้าน
เจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บ ริการ เจ้าหน้ าที่ให้ บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมกับการบริการ
5. ภำรกิจกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม งำนด้ำนสำธำรณสุข (กำรป้องกันควบคุมโรค)
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารอย่ าง
ทั่วถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก การแสดงขั้นตอนการให้บริการชัดเจน สะดวกและเข้าถึงง่าย ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมกับการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม
- ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสาธารณะมากขึ้น
- ควรร่วมมือกับชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ควรมีมาตรการจัดการปัญหาการระบายน้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ควรมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเกี่ยวกับการจราจรในชุมชนอย่างเคร่งครัด
- ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคีให้มากขึ้น
- ควรมีการลงตรวจพื้นที่มากขึ้น
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนการร้องทุกข์เพื่อความรวดเร็วและทันถ่วงที
- ควรให้คาแนะนาขั้นตอนการให้บริการและแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะใน
ผู้รับบริการวัยชราหรือผู้พิการ
ข้อเสนอแนะดังกล่ าวเป็ น การรวบรวมความคิ ดเห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ต้อ งการให้
เทศบาลต าบลบ้ านซ่ อ ง อ าเภอพนมสารคาม จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา ช่ ว ยปรั บ ปรุงและแก้ ไขในการ
ให้บริการเพิ่มเติม
จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการเทศบาลตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่พึง
พอใจ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ในแต่และประเด็นจะพบได้ว่า ไม่มีข้อใดที่อยู่ในระดับความ
พึงพอใจน้อย แสดงว่า การให้บริการเทศบาลตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในภารกิจทั้งหมด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านช่องทางการให้บริการ และ
การให้บริการโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและโครงการดีเด่นสามารถพัฒนาชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

