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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

การประเมินผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย 
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการที ่มีต่อ  
การให้บร ิการขององค์การบร ิหารส่วนตำบลนิยมชัย  ในงานบริการ 5 ด ้าน คือ 1. งานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ ่งก่อสร้าง 2. งานด้านสิ ่งแวดล้อม การขออนุญาตประกอบกิจการที ่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพ 3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4. งานทะเบียนพาณิชย์ และ 5. งานรับเรื่องร้องเรียนร้ องทุกข์ ซึ่งแต่
ละด้านจะได้รับการประเมินผล 4 องค์ประกอบ คือ 1. ขั้นตอนการให้บริการ 2. ช่องทางการให้บริการ  
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4. สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นการศึกษารับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จึงศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 100 ราย ผลการสำรวจ ดังนี้ 

1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (28 ราย) 
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการ  (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.29) 
  1.2 ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.36) 
  1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.21) 
  1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.14) 
2. งานด้านสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (7 ราย) 
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.71) 
  1.2 ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.29) 
  1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.86) 
  1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.57) 
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (41 ราย) 
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.49) 
  1.2 ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.24) 
  1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.27) 
  1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.51) 
4. งานทะเบียนพาณิชย์ (22 ราย) 
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.90) 
  1.2 ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.55) 
  1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.54) 
  1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.13) 
5. งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (2 ราย) 
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 5.00) 
  1.2 ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 5.00) 
  1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 5.00) 
  1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.50) 
 
 
 



 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ประทับใจ และข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยมีดังนี้ 
ปัญหาที่พบ/อุปสรรคที่พบ 

- ภาชนะใส่ขยะไม่เพียงพอทำให้ขยะล้นถัง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยควรเร่งแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 

ทราบและดำเนินการแก้ไข โดยจัดเปลี่ยนภาชนะใส่ขยะท่ีชำรุด เพ่ิมภาชนะใส่ขยะให้ เพียงพอ และเพ่ิมจำนวน
วันในการจัดเก็บขยะเพ่ิมจากเดิมเป็นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 

สิ่งท่ีประทับใจ 
- การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุๆ ได้รับตรงเวลาและถูกต้อง โดยส่วนใหญ่เข้าบัญชีธนาคาร 
- ไฟทางภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยส่องสว่างในยามเวลาค่ำคืน ไม่มีชำรุด 

เสียหาย 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และมีอัธยาศัยดี 
- น้ำประปาไหลดีไม่มีสีและกลิ่น และได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อระบบน้ำประปา

ขัดข้อง 
- มีอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการกับผู ้ที ่มาติดต่อกับ  

สำนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 
 
 
 

28%

7%

41%

22%

2%

กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มาขอรับบริการ

งานดา้นโยธา

งานดา้นสิ่งแวดลอ้ม

งาน ศพด.

งานทะเบยีนพาณิชย์

งานรบัเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทกุข์



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเด่นในการให้บริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย  

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ควรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาความสามารถทางการบร ิหารจัดการขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  

โดย ผู ้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันในการ พัฒนา
ความสามารถในการบริหารขององค์กรอย่างน้อย 4 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ความสามารถด้านพัฒนาองค์กร ความสามารถด้าน การบริหารการเงินการคลัง และความสามารถในการ
บริหารการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ซึ่งมิติท้ัง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และถือเป็นหัวใจ
ของ การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นยุคใหม่ 

2. จัดการบริการให้ประชาชนแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 
โดย การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงาน ราชการต่าง ๆ ได้ ณ 
ที่แห่งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ หลาย  แห่งซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ของประชาชนและยังเป็นการลด ภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐโดยสามารถท่ีจะใช้บริการร่วมกันทั้งในด้านสถานที่ 
บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง  (VIRTUAL 
SERVICE OFFICE) ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผ่านทางระบบ INTERNET ใน เรื่องที่สามารถให้บริการได้บาง
เรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ตลอดเวลา (NON-STOP SERVICE) และทุกสถานที่โดยไม่
ต้องเดินทางมายังหน่วยงานของ รัฐอีกต่อไปหลักการในการดำเนินการตามแนวทางการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว(One stop service) และการขอรับบริการได้ตลอดเวลา (NON STOP SERVICE) และยังเป็นความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อีก ด้วย 


















