
บทที่ 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคสําคัญคอื เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมอืง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในดานกระบวนการ
และข้ันตอน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ  
กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  ใน 4 งาน 
ไดแก งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล งานดานรายไดหรือ
ภาษี และ งานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ 
Taro Yamane (1970) ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ําเทากับ 390 คน เพ่ือใหการประเมินมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
ผูประเมินจึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  ตามสัดสวนของงานที่ขอรับบริการโดยสุมจาก 13 หมูบาน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลในเมือง ซึ่งมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือแสดง
ระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เปน
กลุมตัวอยาง ในเขตพื้นที่บริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง ระหวางวันที่ 9- 11 กันยายน 2564 
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ  เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  โดยวิเคราะหในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใชบริการ  สรุปผล
การประเมินไดดงัน้ี 

 

  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางที่มาใชบริการที่องคการบริหารสวนตําบลในเมือง พบวาสวนใหญเปน
เพศชาย รอยละ 52.2  และเพศหญิง รอยละ 47.8  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากที่สุด รอยละ 37.5 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 30.3  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 54.5 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 31.3  และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด รอยละ 
63.5 รองลงมาคือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 14.0  ตามลําดับ 
 

2. ความพงึพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลใน
เมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 
 2.1  โดยภาพรวมและรายดาน  ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 96.5  
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา  ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
รอยละ 97.8  รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 96.3  ดานกระบวนการและขั้นตอน และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.0 ตามลําดับ 
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 2.2  เมื่อพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานที่ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รอยละ 97.5 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานดาน
รายไดหรือภาษีรอยละ 96.7 (10 คะแนน)  งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล รอยละ 96.2 (10 คะแนน)  
และงานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย  รอยละ 95.0 (9 คะแนน) ตามลําดับ ตามลําดับ 
 

  3. ความพงึพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
  3.1  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
             3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการที่ประชาชน 
กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง งานดานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมคิดเปนรอยละ 97.5 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจ 
มากที่สุดคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน และ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.3  รองลงมาคือ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 97.5 และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 96.7 ตามลําดับ 
  3.1.2  งานดานสาธารณสุข  จําแนกเปนรายดาน 
   1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
        ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวา ขอรายการที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน รอยละ 100.0 รองลงมาคือ 
ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) รอยละ 
99.2  และ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ รอยละ 98.3  ตามลําดับ 
   2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ  
รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 99.2  และ 
ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ และเจาหนาที่มีความรู 
ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให รอยละ 
98.3  ตามลําดับ 
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   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 96.7  รองลงมา
คือ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ  มีความชัดเจนและเขาใจงาย รอยละ 98.3  และ
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการและการจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปน
ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ รอยละ 97.5  ตามลําดับ 
   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 99.2 รองลงมาคือ คุณภาพของชอง
ทางการใหบริการโดยรวม รอยละ 97.5 และชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของ
สํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผานออนไลน ชองทางการใหบริการมีความ
สะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ และความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ 
รอยละ 96.7  ตามลําดับ 
 

     3.2  งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
    3.2.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา  ประชาชนที่ เปนกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมอืง  งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล คิดเปน 
รอยละ 96.2  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ 
ผูใหบริการ รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 97.5  ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก รอยละ 95.0  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.7  ตามลําดับ 
  3.2.2  งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  จําแนกเปนรายดาน 
   1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
   ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน รอยละ 100.0  รองลงมาคือ  
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ รอยละ 98.7  ความรวดเร็ว 
ในการใหบริการ  และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมารับบริการ 
รอยละ 97.5  ตามลําดับ 
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   2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานสิ่ งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานเจาหนาที่ ผู ใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่  
และความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 
100.0  รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ  และเจาหนาที่มีความรู 
ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให รอยละ 
98.7  ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ และเจาหนาที่
ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 97.5  ตามลําดับ   
    3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานสิ่ งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานสิ่ งอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 98.7  
รองลงมาคือ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ  มีความชัดเจนและเขาใจงาย รอยละ 97.5  
ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารให
ความรู รอยละ 96.2  ตามลําดับ  
   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานสิ่ งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน 
โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผานออนไลน รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ความรวดเร็ว 
ในการใหบริการของชองทางการใหบริการ รอยละ 96.2  และชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 93.7  ตามลําดับ 
  3.3  งานดานรายไดหรือภาษี 
   3.3.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  งานดานรายไดหรือภาษี คิดเปนรอยละ 96.7   
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
รอยละ 99.2 รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 97.5  ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 95.8 
และดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 95.0 ตามลําดับ   
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 3.3.2  งานดานรายไดหรือภาษี จําแนกเปนรายดาน 
1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานรายไดหรือภาษี ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ 
มากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ รอยละ 98.3 รองลงมา
คอื ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน รอยละ 96.7  และความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ใหบริการ (เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) รอยละ 95.8  ตามลําดับ 
  2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานรายไดหรือภาษี ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 99.2  
รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ และเจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 98.3  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 97.5  ตามลําดับ 
   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานรายไดหรือภาษี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคอื ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ 
ที่นั่งคอยบริการ  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม  และการจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปน
ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการรอยละ 100.0  รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ  และปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ  มีความชัดเจนและเขาใจงาย 
รอยละ 99.2  ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ  คุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู รอย
ละ 98.3  ตามลําดับ 

4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานรายไดหรือภาษี ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 99.2  รองลงมาคือ 
ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ รอยละ 96.7  และชองทางการใหบริการมีความ
หลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผานออนไลน 
รอยละ 95.8  ตามลําดับ 
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 3.4  งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
  3.4.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ 
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล คิดเปนรอยละ 
95.0  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานชองทางการ
ใหบริการ รอยละ 98.8  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 96.2  ดานกระบวนการและ
ขั้นตอน รอยละ 92.5  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 90.0  ตามลําดับ 
  3.4.2  งานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย จําแนกเปนรายดาน 

1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ รอยละ 98.7  
รองลงมาคือ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน รอยละ 95.0  และความรวดเร็วในการ
ใหบริการ รอยละ 93.7  ตามลําดับ 
  2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 96.2 เมื่อพิจารณาจําแนกเปน
รายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 97.5 และเจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําชวยแกปญหาให รอยละ 96.2 ตามลําดับ 

3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง   
งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 
90.0 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวา ประชาชนพึงพอใจตอสถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.8 รองลงมา คือ ความพอใจตอความสะอาดของสถานที่
ใหบริการโดยรวม รอยละ 92.5 และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ และความพอใจตอ 
สื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารการใหความรู มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 90.0 ตามลําดับ  
  4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง งานดาน
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ดานชองทางการใหบริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปน รอยละ 98.8    
เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวา ประชาชนพึงพอใจตอชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน  
จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผานออนไลน มากที่สุด คิดเปน 
รอยละ 100 รองลงมา คือ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ และคุณภาพของชองทางการใหบริการ
โดยรวม มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 98.8 และความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 97.5 
ตามลําดับ 
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 4. ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะเพื่อพฒันา 
         ประชาชนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชน ดังนี้ 
 4.1 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และ 

ผูปวยเอดสมีความรวดเร็วและเปนระบบ ทั้งนี้ควรมีกิจกรรมสงเสริมความรูการปองกันโรคโควิด-19 และ 
การฉีดวัคซีน ใหมีความเขาใจท่ีถูกตอง 

 4.2 งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  การมีสวนรวมในการปองกันและควบคุม 
การแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ ควรมีการประสานความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของทั้ง ผูนําชุมชน  
อสม. และหนวยงานทองถ่ิน 

 4.3 งานดานรายไดหรือภาษี  เพ่ิมการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษี 
คาธรรมเนียม และการจัดหารายไดอ่ืน ๆ ทั้งแบบออนไลน กระจายเสียงหลากหลายรูปแบบเพ่ือให
ประชาชนไดรบัทราบขอมูลอยางทั่วถึง 
   4.4 งานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมใหความรูและเตรียมความพรอม 
หากเกิดภัยแลง น้ําทวม และอัคคีภัย 
  
 

 


