ง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจากเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับการบริ การและเพื่อศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะในการให้บริ การประชาชนของเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น โดยทาการสารวจ
ความพึงพอใจใน 6 ภารกิจ คือ 1) ภารกิจด้านงานทะเบียนราษฎร์ 2) ภารกิจด้านงานรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ด้านจัดระเบียบจราจร/ หาบเร่ แผงลอย 3) ภารกิจด้านงานจัดเก็บรายได้/ ภาษี ในระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4) ภารกิจด้านงานทันตกรรม ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาล
เมืองวังน้ าเย็น 5) ภารกิจด้านงานสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส และ 6) ภารกิจ
ด้านงานขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้ อถอนอาคาร ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มารับบริ การ
จากเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ทั้ง 6 ด้าน ภารกิจด้านงานทะเบียนราษฎร์ ภารกิจด้านงานรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ด้านจัดระเบียบจราจร/ หาบเร่ แผงลอย ภารกิจด้านงานจัดเก็บรายได้/ ภาษี ในระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภารกิจด้านงานทันตกรรม ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาลเมือง
วังน้ าเย็น ภารกิจด้านงานสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส และภารกิจด้านงานขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้ อถอนอาคาร ภารกิจละ 100 คนรวม 600 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษามีดงั นี้
1. ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การในภารกิจด้านงานทะเบียน
ราษฎร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ร้อยละ 97.08) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ เป็ นอันดับหนึ่ง อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ร้อยละ 98.08)
รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ (ร้อยละ 96.92) ด้านช่องทางการให้บริ การ (ร้อยละ 96.88)
และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (ร้อยละ 96.44) ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การในภารกิจด้านงานรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย ด้านจัดระเบียบจราจร/หาบเร่ แผงลอย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 92.00) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
เป็ นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 93.80) รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ (ร้อยละ 92.00) ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก (ร้อยละ 91.60) และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านช่องทางการให้บริ การ (ร้อยละ 90.40)
ตามลาดับ
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3. ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การในภารกิจด้านงานจัดเก็บ
รายได้/ภาษี ในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ร้อยละ
97.40) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นอันดับหนึ่ง อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ 99.00) รองลงมา ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ (ร้อยละ 98.20)
ด้านช่องทางการให้บริ การ (ร้อยละ 96.40) และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
(ร้อยละ 95.60) ตามลาดับ
4. การให้บริ การในความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การในภารกิจ
ด้านงานทันตกรรม ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 95.20) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
เป็ นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 96.00) รองลงมา ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (ร้อยละ 95.80) ด้านเจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บริ การ (ร้อยละ 95.00) และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านช่องทางการให้บริ การ (ร้อยละ 94.40)
ตามลาดับ
5. ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การในภารกิจด้านงานสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ร้อยละ 97.23) เมื่อจาแนก
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 97.96) รองลงมา
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ (ร้อยละ 97.60) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ (ร้อยละ
96.84) และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านช่องทางการให้บริ การ (ร้อยละ 96.52)
6. ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การในภารกิจด้านงานขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้ อถอนอาคาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ร้อยละ
96.60) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริ การ เป็ นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 98.00)
รองลงมา ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ (ร้อยละ 97.40) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
(ร้อยละ 96.20) และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (ร้อยละ 96.60)
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ตารางสรุ ปผลความพึงพอใจโดยรวมของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การใน 6 ภารกิจ
ภำรกิจ
ภำรกิจด้ำนงำน
ด้ำนงำนรักษำ
จัดเก็บรำยได้ /
ภำรกิจ
ควำมสงบเรียบร้ อย ภำษี ในระบบแผน
ด้ำนกำรให้ บริกำร ด้ำนงำนทะเบียน
ด้ำนจัดระเบียบ
ที่ภำษี
รำษฎร์
จรำจร/
และทะเบียน
หำบเร่ แผงลอย
ทรัพย์สิน
1. ด้าน
98.08
93.80
98.20
กระบวนการ
ขั้นตอน
ในการให้บริ การ
2. ด้านช่องทาง
96.88
90.40
96.40
การให้บริ การ
3. ด้านเจ้าหน้าที่
96.92
92.00
95.60
ผูใ้ ห้บริ การ
4. ด้านสิ่ งอานวย
96.44
91.60
99.00
ความสะดวก
ภำพรวม

97.08

92.00

97.40

ภำรกิจด้ำนงำน
ทันตกรรม
ภำรกิจ
ศู นย์ บริกำร ด้ำนงำนสวัสดิกำร
สำธำรณสุ ข ผู้สูงอำยุ ผู้พกิ ำร
เทศบำล
และผู้ด้อยโอกำส
เมืองวังนำ้ เย็น

ภำรกิจด้ำนงำน
ขออนุญำต
ก่อสร้ ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร
รื้อถอนอำคำร

96.00

97.60

97.40

94.40

96.52

98.00

95.00

96.84

96.20

95.80

97.96

94.60

95.20

97.23

96.60

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การ
ของเทศบาลเมืองวังน้ าเย็นในภารกิจด้านงานทะเบียนราษฎร์ ภารกิจด้านงานรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ด้านจัดระเบียบจราจร/หาบเร่ แผงลอย ภารกิจด้านงานจัดเก็บรายได้/ภาษี ในระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภารกิจด้านงานทันตกรรม ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาลเมืองวัง
น้ าเย็น ภารกิจด้านงานสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส และภารกิจด้านงานขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้ อถอนอาคาร ตลอดจนปั ญหาในการรับบริ การ
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริ การจากประชาชนผูร้ ับบริ การ สามารถนามากาหนด
เป็ น
ข้อเสนอแนะใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
1.1 มีการกาหนดจัดเรี ยงลาดับการให้บริ การก่อน-หลังอย่างชัดเจน และลดขั้นตอน
การให้บริ การให้มีข้ นั ตอนที่ส้ นั ลงเพื่อให้บริ การประชาชนอย่างรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
1.2 ควรจัดทาแผนภูมิ ขั้นตอน แสดงรายละเอียดของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
และระยะเวลาการดาเนินการ จัดทาเป็ นประกาศ ณ จุดบริ การทุกจุดที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน
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2. ข้อเสนอแนะในด้านช่องทางการให้บริ การ
2.1 ควรเพิ่มช่องการในการบริ การทางด้านโซเชียลมีเดีย (Social Media)
เพื่อตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงบริ การของประชาชน ทั้งในเรื่ องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
การให้ความรู ้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ที่ประชาชนควรมีความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น
2.2 ควรมีช่องทางประจาสาหรับเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของ เทศบาล เช่น
จัดส่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
2.3 ควรจัดให้มีบริ การเชิงรุ ก เช่น การให้บริ การนอกสถานที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และต่อเนื่ อง ฯลฯ
2.4 ควรเพิ่มเวลาการให้บริ การนอกเวลาราชการ และจัดสรรบุคลากรหมุนเวียน
ในช่วงนอกเวลาราชการ อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับงานบริ การที่เพิ่มขึ้น
3. ข้อเสนอแนะในด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
3.1 ควรมีการพัฒนาการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ โดยเน้นการปลูกฝังให้มีใจบริ การ
กับประชาชน มีความกระตือรื อร้นใส่ ใจ มีอธั ยาศัยที่ดี ในการให้บริ การแก่ประชาชน โดยมี
กระบวนการให้บริ การ พร้อมทั้งให้บริ การประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
3.2 ควรมีมาตรการ กากับ ดูแลและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรภายในองค์กร
ใช้เป็ นแนวทางในการให้บริ การประชาชนผูร้ ับบริ การ เช่น ข้อตกลงของบุคลากรกับองค์กร
ในการปฏิบตั ิงานให้บริ การแต่ละด้าน การประเมินผลการให้บริ การประชาชนเป็ นประจาทุกเดือน
เป็ นต้น
3.3 ควรจัดฝึ กอบรม เชิงปฏิบตั ิการ ด้านเทคโนโลยีให้กบั เจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาทักษะ
และศักยภาพในการให้บริ การ การปฏิบตั ิงาน ยกระดับมาตรฐานการให้บริ การ เน้นการปลูกฝัง
ให้มีใจบริ การกับประชาชน
4. ข้อเสนอแนะในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.1 ควรปรับทัศนียภาพบริ เวณสองข้างถนนในความดูแลของเทศบาลให้
มีความสวยงาม สะอาดและมีความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้รถใช้ถนน

