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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ 

ได้ 

 
ผลการประเมิน/ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 

2.1 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

10  - หน่วยงานหรือสถาบันทีด่ าเนนิการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ด าเนินการส ารวจเมื่อวันที่………………….…… 
- จ านวนประชากรในพืน้ที่  ณ  วันที่ด าเนินการส ารวจ 
จ านวน  6,139  คน 
 
- จ านวนประชากรผู้กรอกแบบส ารวจ จ านวน 376 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 
- งานบริการที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจจ านวน 4 
ด้าน ของ  4 งานบริการ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการในภาพรวมร้อยละ 93.01 
แยกเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากงานบริการทีไ่ด้รับความ
พึงพอใจสูงสุด คือ 

  ระดับความพึงพอใจ   
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 

10  

  ระดับความพึงพอใจ   
ไม่เกินร้อยละ 95 

9 9 

  ระดับความพึงพอใจ     
ไม่เกินร้อยละ 90 

8  

ระดับความพึงพอใจ     
ไม่เกินร้อยละ 85 

7  

ระดับความพึงพอใจ     
ไม่เกินร้อยละ 80 

6  1. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก            
ระดับความพงึพอใจร้อยละ 93.15 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ     
ไม่เกินร้อยละ 75 

5  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 93.12 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจร้อยละ 93.01  ระดับความพึงพอใจ 
ไม่เกินร้อยละ 70 

4  

ระดับความพึงพอใจ     
ไม่เกินร้อยละ 65 

3  4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 92.80 

ระดับความพึงพอใจ    
ไม่เกินร้อยละ 60 

2   

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่เกินร้อยละ 55 

1   

  ระดับความพึงพอใจ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

(Executive Summary) 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  วัตถุประสงค์
เฉพาะ  คือ  1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการในภาพรวม  4  ด้าน คือ  1) ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ  2) ด้านช่องทางการให้บริการ  3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  4) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ของ  4  งานบริการ  คือ  (1) งานบริการที่ 1 ด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  (2) งานบริการที่ 2 ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  (3) งานบริการที่ 3 ด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (4) งานบริการที่ 4  ด้านสาธารณสุข  

 ผลการศึกษา  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในภาพรวมทุกด้าน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.01 ( x =4.65, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.15 ( x =4.66, 
S.D. = 0.51)  รองลงมาคือด้านขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.12           
( x =4.66, S.D. = 0.48)  ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.01            
( x =4.65, S.D. = 0.50)  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.80     
( x =4.64, S.D. = 0.48)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 เมื่อพิจารณา  4 งานบริการ  พบว่า  งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.09 ( x =4.65, S.D. = 0.49)  รองลงมาคืองาน
บริการที่ 1 งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.08    
( x =4.65, S.D. = 0.49)  งานบริการที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.05 ( x =4.65, S.D. = 0.49)  และงานบริการที่  4 ด้านสาธารณสุข           
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.78 ( x =4.64, S.D. = 0.51) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

 โดยสรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  เป็น
องค์กร ที่มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชนดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป  และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  93.01  



  

ค ำน ำ 
 

 การศึกษาเพ่ือส ารวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้  ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม  (Term of Reference) ระหว่าง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย  ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามแถลงการณ์ต่อรัฐสภา  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ มีความมุ่งหมายที่จะส ารวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม    
ที่เน้นการประเมินผลเชิงระบบเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน 
นอกจากนั้นยังได้ท าการประเมินผลส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการ
ให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคต 
 การศึกษาเพ่ือประเมินครั้งนี้  ส าเร็จลงได้เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคณะผู้บริหาร  บุคลากรขององค์กร  ที่อ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและ
ขอขอบคุณคณะผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน  ที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนผู้ให้ข้อมูล     
ทุกท่าน  ท าให้การด าเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์  ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จึงขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

 
 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว  
ทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว  หรือก าลังพัฒนา  มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและ       
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่ส าคัญที่สุด  คือ  ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าหมายของการบริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใดซ่ึงในสังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ท าให้มาตรการในการตรวจสอบและ
ประเมินด าเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถด าเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบ
ผลขาดทุนและก าไรของแต่ละปีว่าเพ่ิมหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลก าไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขที่
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการด าเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐ
แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่าง
พยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพในการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิต
บริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้น าแนวคิดสัญญา/
ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ้งเน้นเป้าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการส าคัญของการบริหาร
จัดการที่มุ้งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้ แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543 ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทาง
การกระจายอ านาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น 
และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้ น ทั้งนี้ ได้
ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษา
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ความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วน
ท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการแทนเพ่ือให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจ  
มหาภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จ าเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ  และตรวจสนอง
ติดตามประเมินผล  3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม
ด าเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
จากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจน
การปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ  ได้แก่  1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขต
ชุมชนชนบท  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมีรูปแบบการ
บริหารงานแบบสภาต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 
2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของต าบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎร
เป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ .ศ 2537 ได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 425 ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2515 
นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 
2538 ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบล
ทั่วประเทศเป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล (โกวิทย์  พวงงาม, 2542 : 169 -170) 

หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้  ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช กรรมและการท่องเที่ยว การ
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บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท านุ บ ารุง  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น
มาก  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) 

ดังนั้น ภารกิจส าคัญประการหนึ่ งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ความรับผิดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วยเช่นกันใน
การมุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้าน
การเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ     
ผู้เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่ท่ีมาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่  (New Public Management : NPM) ที่น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยน า
แนวคิดทางการตลาด (Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือน
ลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้า
ด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 –55)   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง  และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี 
คณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
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ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ าเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการ
ด าเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดย
ไม่เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

ส าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง 
ไปจากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตราที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และ
หมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใช้กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นส่วนราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
การวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลาง จึงได้รับการประสานจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของผู้รับบริการ ในมิติที่  2  ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจ
การปฏิบัติราชการใน  4  ด้านด้วยกัน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ซึ่งการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้   คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  4  งาน  ที่ต้องการประเมิน คือ  

1. งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
2. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
4. งานบริการด้านสาธารณสุข  

 
ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุม

พิสัย จังหวัดมหาสารคาม  น าไปปรับปรุง  คุณภาพการให้บริการเพ่ือผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
และเป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจ าปี  ประจ าปี  2562  ให้กับข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรประเมิน 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ใน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มารับบริการของ
ลักษณะงานบริการ  4  งาน  
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2.   วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือส ารวจและประเมินความพึงพอใจในลักษณะงานบริการ 4 งาน ดังนี้ 

2.1  งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
2.2  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
2.3  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
2.4  งานด้านสาธารณสุข  

 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 -  ประชากรที่ท าการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น  6,139  คน  ใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรของ  Taro  Yamane  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95%  ความคลาดเคลื่อน  5%  ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง  จ านวน  376  คน  
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1.4  กรอบกำรประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 

 
 
 
 

บริบท (Contexts) 
 
 สภาพแวดล้อมของการ

ให้บริการ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
 บุคลากรผู้ให้บริการ 
 ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ (Processes) 
 
 กระบวนการให้บริการ 

ผลผลติ (Products) 
 
 ผลการด าเนินงานภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 

 จุดแข็ง 
 จุดอ่อน 
 ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด

ไว้  
           2. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการและคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว  ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เพ่ือจะน ามาใช้ในการปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
          3. ความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขการบริหารและจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้ดียิ่งขึ้น 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เรื่อง “ โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ” มีความเข้าใจตรงกัน  คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยไว้
ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง  ผู้มารับบริการในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2562    

2. “ การให้บริการ ” หมายถึง  การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบัว  

3. “ ความพึงพอใจ ” หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  ใน  4  ด้าน ดังนี้ 

3.1) “ ขั้นตอนการให้บริการ ” หมายถึง มีขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน มีการ
จัดล าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม 

3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย   
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว มีผังล าดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว     
ที่ท าหน้าที่ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบรู้
และสามารถ ให้ค าแนะน าแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

3.4) “ สิ่งอ านวยความสะดวก ” หมายถึง อาคารสถานที่ เช่น ห้องพัก ห้องน้ า ที่จอดรถ 
สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดให้อย่างเหมาะสม 
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4.  “ อบต. ” หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5.  “ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 



บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการ
วิจัย ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
3. องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
8. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
9.   ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
10.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถ
สังเกตได้จากการแสดงออก “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะ
ใจ พอใจ เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความ
พึงพอใจเป็นเรื่องของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไป
ตรงกับค าภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good.   1973  :  384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของ
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff.   1978  :  86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่
ใช้ส าหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.   1973  :  333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง “ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือ
แรงจูงใจ” จากค าจ ากัดความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการ
ตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของ
งาน หรือสิ่งที่มีการน าเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ 
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สุโท เจริญสุข (2519  :  23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจต
คติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง” 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง 

 
2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
โดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วย
ติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early 
Warning System) ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้เพียงใด ผลการด าเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2548) 

 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก       
คือ ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output)   
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ติดตาม และประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ซึ่งจะท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเพียงใด เพ่ือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 
สู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เน้นการติดตามการด าเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผน
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ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548 มี
สาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงมี 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6) การส่งเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดย
ในระดับชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์
จากปัจจัยแวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึง
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แหล่งเงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็น
ธนาคารหมู่บ้าน การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของ
ชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น ส าหรับระดับ
บุคคล มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน  ที่ท ากิน และได้รับการพัฒนา
ความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้จนที่
ให้บริการและค าแนะน าด้านอาชีพ การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

ในอนาคต จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัว
อบอุ่น มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกสาธารณะ อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน และท าให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายย่อย ได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี

สมรรถนะสูง  สมดุลและเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน  องค์
ความรู้  นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การปรับ
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสนองความต้องการในการบริโภค เป็น

จ านวนมากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และ
ทดแทนอย่างเหมาะสม เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้
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ให้กับประชาชน  ควบคู่กับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน น้ าท่วม และคุณภาพน้ า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ    
น้ าเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยด าเนินการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของเอกชน  ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และเป็นพลังการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ด ี
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

คือ การปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น  พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริต  ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการด าเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับ
ทุกภาคส่วนที่จะส่งเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริม
องค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้น ามาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผล
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์กร และผลการด าเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ  
ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อระบบอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ  
นอกจากนี้ผู้ประเมินยังมีการประเมินผลสะท้อนการพัฒนาระบบการจากประชาชน ส าหรับการ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับการน ามาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป 
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2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 เนื่องจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่ปี   เป็นแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  
 
2.7 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 1. เป็นการตระเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในแผน 
 2. เพ่ือน าแผนงานหรือโครงการที่เตรียมไว้น าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 3. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาระยะปานกลางและ
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 4. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาช่วงระยะเวลาสามปี ว่ามีแนวทางการพัฒนา
เป็นอย่างไร 
 
2.8 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ข้อ 17 โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องจนตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป  

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
ก่อนปีงบประมาณถัดไป  

ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

ในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม  วรรคสี่  

และวรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  (ข้อ 18) 
 
2.9 ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี 
 การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. บรรลุจุด มุ่งหมาย  ( Attention of Objectives ) การวางแผนทุกครั้ งจะต้องมี
จุดมุ่งหมายปลายทาง เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงาน
ขั้นแรกของการวางแผน หากจุดหมายที่ก าหนดมีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่ง
ตรงไปยังจุดหมายที่ก าหนดไว้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2. ประหยัด ( Economical Operation ) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆมีการประสานงานกันดี กิจกรรม
ที่ด าเนินอยู่มีความต่อเนื่อง 

3. ลดความไม่แน่นอน ( Reduction of Uncertainly ) การวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคตและพิจารณาหาแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

4. ใช้ เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ( Basis of Control ) แผนก าหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

5. ส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  ( Encourages innovation and  
Creativity ) การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ    
( นวัตกรรม ) และความคิดสร้างสรรค์ 
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6. พัฒนาแรงจูงใจ ( Improves Motivation ) ระบบการวางแผนที่ดีจะต้องบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร 

7. พั ฒ น าก ารแ ข่ งขั น  ( Improves Competitive Strength ) ก าร ว างแผ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมาก ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยาย
ขอบข่ายการท างาน 

8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี ( Better Coordination ) การวางแผนได้สร้างความ
มั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร  ท าให้กิจกรรมต่างๆ  ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุด
เดียวกัน  มีการประสานงานในฝ่ายต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่าย 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
สภาพทั่วไป 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารต าบลหนองบัว     
ต าบลหนองบัว  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  1  บ้านหนองผือ  
      หมู่ที่  2  บ้านกอก  
       หมู่ที่  3  บ้านคุยเชือก  
         หมู่ที่  4  บ้านคุยแพง 
        หมู่ที่  5  บ้านโนนเมืองน้อย  
      หมู่ที  6  บ้านโนนหินแห่ 
        หมู่ที่  7  บ้านหนองปลาเข็ง 

     หมู่ที่  8  บ้านหนองปลาเข็ง 
      หมู่ที่  9  บ้านคุยเชือก 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองผือ 
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ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540)  

              ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 133 หมู่  5  ต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
              -  โทรศัพท์  043 – 029715   

-  โทรสาร  043 – 029716 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับดอนน้ าท่วม    
ถึง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 29.22 ตารามกิโลเมตร หรือประมาณ 18,216 ไร่ เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัย
ประมาณ 60%  เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร 35 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 5%  มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน     
ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนาน
นับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตต าบลหนองบัวบางปีเกิดอุทกภัยรุนแรง 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  9 องศา 

    
1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว ประมาณ 80% ดินร่วนปนทรายประมาณ 20 % เหมาะ
แก่การท านา   
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  25  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง 25 แห่งเคยเป็น
แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสร้างขึ้นได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย 2 แห่ง กุดอ้ายลาย ห้วยน้ าเค็ม ฝาย  1 แห่ง ฝายกั้นน้ ากุดอ้ายลาย 
    หนองน้ า 6 แห่ง           บ่อน้ าตื้น 17 แห่ง 
    ล าคลอง           - แห่ง           บ่อบาดาล 9 แห่ง 
    บึง  6 แห่ง           อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  2 แห่ง แม่น้ าชี แม่น้ าพอง  
                     อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  
                     

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้ และต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  
ผลัดใบ   
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้าน
การเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ในปี พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
1,927  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,748  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.76  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 1,977 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,737 คน  คิดเป็นร้อยละ  72.23  
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างปกติ   ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในต าบล   ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวด าเนินงานตามความต้องการ
ของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  โครงการ
อ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาให้เจริญ
เท่าเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
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ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลัง
พนักงานจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   

 
2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลหนองบัว  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2539  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อ  
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  มีพ้ืนที่ 29.22  ตารางกิโลเมตร  หรือ 18,216 ไร่  ระยะห่างจาก
ตัวจังหวัดมหาสารคาม  60  กิโลเมตร ห่างจากตัวอ าเภอโกสุมพิสัย 40 กิโลเมตร 
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
        ทิศเหนือจด ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชียงยืน 
        ทิศใต้จด  ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย          
  ทิศตะวันออกจด ต าบลยางท่าแจ้ง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
        ทิศตะวันตกจด ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
หมู่ที่  1  บ้านหนองผือ   

                        หมู่ที่  2  บ้านกอก  
       หมู่ที่  3  บ้านคุยเชือก  
         หมู่ที่  4  บ้านคุยแพง 
        หมู่ที่  5  บ้านโนนเมืองน้อย  
      หมู่ที  6  บ้านโนนหินแห่ 
        หมู่ที่  7  บ้านหนองปลาเข็ง 

     หมู่ที่  8  บ้านหนองปลาเข็ง 
      หมู่ที่  9  บ้านคุยเชือก 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองผือ 
 
2.2 การเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ต าบลหนองบัว  ทั้งเขตองค์การเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  10  เขต ดังนี้ 

ประชาชนในเขตต าบลหนองบัวส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน
เขตต าบลหนองบัวยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  20 ตุลาคม  พ.ศ. 2556)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    4,837     คน 
 -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 4,837     คน 
 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2556) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  3,958  คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,837  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.83   
 -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 3,958  คน  จาก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,837  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.83 
 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ที ่ ชื่อชุมชน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน) 
1 ม. 1 บ้านหนองผือ 192 331 346 
2 ม. 2 บ้านกอก 172 383 399 
3 ม. 3 บ้านคุยเชือก 232 451 408 
4 ม. 4 บ้านคุยแพง 219 469 432 
5 ม. 5 บ้านโนนเมืองน้อย 205 359 377 
6 ม. 6 บ้านโนนหินแห่ 171 282 247 
7 ม. 7 บ้านหนองปลาเข็ง 111 214 202 
8 ม. 8 บ้านหนองปลาเข็ง 122 244 220 
9 ม. 9 บ้านคุยเชือก 74 132 133 
10 ม. 10 บ้านหนองผือ 151 268 264 

รวม 1,649 3,134 3,028 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากร
เยาวชน 

576  คน 587  คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 2,003  คน 2,027  คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

425  คน 536  คน 
อายุมากกว่า 60 
ปี 

รวม 3,004 คน 3,150 คน ทั้งสิ้น 6,148 คน 
 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ป ี 
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99  ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุน
อาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน   
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การศึกษา  ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. อบต.หนองบัว 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่อบต.หนองบัว  
    -  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 
    -  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 
    -  โรงเรียนบ้านคุยเชือก   
    -  โรงเรียนบ้านคุยแพง 
    -  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ   
     

 
 
 
 
5 แห่ง 
 
 
 

2  แห่ง 
 
5  คน  
6  คน 
151  คน 
 
67  คน 
60  คน 
55  คน 
38  คน 
135  คน 

 
4.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไข
ปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็ น
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดู
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  1  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้ เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข           
จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (1)  หน่วยงานด้านสาธารณ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  2   แห่ง 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนเมืองน้อย                      
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    4.3 อาชญากรรม 
      ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม 2559 มีทั้งหมด 5 คดี เป็นคดี 
      - เล่นการพนันสลากกินรวบ  3 คด ี
      - มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง 2 คดี 
      - คดีท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนมีอาวุธเป็นมีด  1  คดี 
 

 4.4 ยาเสพติด 
               ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนตุลาคม 2559 มีทั้งหมด  2 คดี มียาเสพติดให้โทษประเภท 
1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง 
 

4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจัดหาหรือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
6.  ตั้งโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี       

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   
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5.2 การประปา 
การประปา  ปัจจุบันในต าบลหนองบัวมีระบบประปาขนาดใหญ่  3 จุด จุดบ้านหนองปลาเข็ง 

หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8  จุดบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 และบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 และระบบประปา
หมู่บ้านใช้ทุกหมู่บ้าน 

 
5.3 โทรศัพท์ 

(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    2    หมายเลข 
(2)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล  ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล  
(3)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพ้ืน(มีทุก

หมู่บ้าน) 
 

5.4  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (1)  มีที่รับส่งไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง     

 
5.5  เส้นทางคมนาคม 
      เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อจังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สะดวก และถนน

เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง  
  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขต ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว มีการท านาปรัง ปีละ  2  ครั้ง และท านาปี   มันส าปะหลัง  และการปลูกพืชผัก  ส่งขาย
ตลอดปี 

- ท านา(ในเขตชลประทาน) รวมประมาณ  12,093  ไร่  (นอกเขตชลประทาน)  
  รวม 1,585  ไร่ 
- ท าไร่มันส าปะหลัง 9 ไร่ 
- ท าไร่อ้อย  10 ไร่ 
- ท าไร่ข้าวโพด  4 ไร่ 
- ท าสวนผัก  1,169  ไร่     
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6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ าชี
ประมาณ 53 ครัวเรือน จ านวน 11 ไร่ 
 

6.3 การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  
- ฟาร์มไก่  2  แห่ง  
 

6.4 การบริการ 
          -  ร้านเสริมสวย  4  ร้าน 
 
6.5 การท่องเที่ยว 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อน    
หย่อนใจ   
 

6.6 อุตสาหกรรม 
จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
-  โรงสีขนาดเล็ก       จ านวน   10   แห่ง 
-  มีโรงงานท าอิฐมอญ  ขนาดเล็ก  8  โรง 
 

           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ร้านซ่อม   11 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน(ปั้มหลอด) 3    

 แห่ง 
ร้านค้า   54 แห่ง  
ร้านเสริมสวย  4 แห่ง  
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  1  กลุ่ม 

   1. กลุ่มโรงสีชุมชน 
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6.8 แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15–60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
80  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  
25–50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบ
คือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะ
ในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได ้
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   99  
     วัด      7    แห่ง        
  

          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญกฐิน            ประมาณเดือน   ช่วงตุลาคม-

พฤศจิกายน 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญคูณลาน            ประมาณเดือน  
-  ประเพณีวันสงกรานต์             ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  ภาษาถิ่น  ส่วนมากรอ้ยละ 90 % พูดภาษาอีสาน   
  

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของกินและของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ
เหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  ท าแจ่วบองทั้งกินและส่งขาย      
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี และน้ า

พอง ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา และน้ าใต้ดิน   
9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีป่าไม้ไม่มาก ส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่

เพาะปลูกข้าว 
9.3 ภูเขา  ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้   
 
10. อื่นๆ  
           ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปลูกพืชผักส่งขายตลอดปีและมีการใช้สารเคมีซึ่ง
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

10.1  การแก้ไขปัญหา 
1)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  

อ าเภอ  ต ารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชน
เกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

2)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการขั้น
พ้ืนฐาน  

  3)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้
ประโยชน์จากดินและน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  4)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพ
และอนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  5)  ส่งเสริม  สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ  
                    6)  มีการคัดกรองตรวจหาสารพิษในร่างกายให้กับประชาชนในต าบลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเป็นประจ า    



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการส ารวจและประเมินผลระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ  ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีท าการประเมิน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน 
(Simple Random Sampling) จ านวน ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การ
ก าหนดตัวอย่าง (Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ ของ Taro Yamane 
(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ ร้อยละ 5 ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทน
ครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มหลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

 เครื่องที่ใช้การประเมินครั้งนี้   เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง  
(Structured and Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน 
ตามจ านวนขนาดตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผล
ความพึงพอใจการให้บริการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความ
พึงพอใจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ประเด็น จ านวน 104 ข้อ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมค าตอบ
และปลายปิดเลือกตอบ  สอบถามเกี่ยวกับเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด
มาตรประมาณค่า  5  ระดับ  จ านวน  104  ข้อ  ครอบคลุมความพึงพอใจ  4  ด้าน  คือด้านขั้นตอน
การให้บริการ  6  ข้อ  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ  จ านวน  7  ข้อ  ความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  6  ข้อ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  จ านวน  7  ข้อ  ของ
งานบริการ  4  งาน คือ  (1) งานบริการที่ 1 ด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  (2) งาน
บริการที่ 2 ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  (3) งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและ
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สวัสดิการสังคม (4) งานบริการที่ 4 ด้านสาธารณสุข ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการ
ให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด 

  
3.3 กระบวนการประเมินผล 

3.3.1 การวางแผน 
- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมาย 

3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 
- สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

และผู้ประเมินสร้างขึ้น 
- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 

3.3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- น าเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสอบถามตัวแทนครั วเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง        

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ตอบแบบสอบถาม 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 

นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS 
for WINDOWS ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f)   
ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่ส าคัญหลายอย่างถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพ่ือให้ ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.6.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กัน
มากที่สุดใช้สัญลักษณ์   X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยน าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหาร
ด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อก าหนดให้  1X  , 2X   , 3X ,....., nX   เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี  n  

จ านวน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ  X   หาได้จาก 
 

   
n

x

n
xxxx

n

i
i

n
∑
1=321 =

...++
=Χ  

 

 

  เมื่อ  X  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 n  =  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 =iX   จ านวนข้อมูลแต่ละตัว  ni ,....,3,2,1=  
 

  หรือเขียนอย่างย่อคือ   
n

x i∑
Χ=  

 
 3.6.2  ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้
โดยการพิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ ากันมากที่สุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม 
 3.6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) 
การวัดการกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด มี
ลักษณะคล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกก าลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับ
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย 
σ2  และค่ารากที่สองของความแปรปรวน เรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์            
แทนด้วย σ  
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3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปลผล

โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2545  :  103) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 2.51 – 3.50  หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

 1.00 – 1.50  หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีการ

แปลผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  
-    ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00  ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 
3.7.3 น าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ   
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มา
เทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)      คะแนน 
  มากกว่า 4.75-5.00    มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  10 
  มากกว่า 4.50-4.75    ไม่เกินร้อยละ 95   9 
  มากกว่า 4.25-4.50    ไม่เกินร้อยละ 90   8 
  มากกว่า 4.00-4.25      ไม่เกินร้อยละ 85      7  
      มากกว่า 3.75-4.00      ไม่เกินร้อยละ 80   6 
       มากกว่า 3.50-3.75      ไม่เกินร้อยละ 75   5 
                 มากกว่า 3.25-3.50      ไม่เกินร้อยละ 70   4 
                 มากกว่า 3.00-3.25      ไม่เกินร้อยละ 65   3 
                 มากกว่า 2.75-3.00      ไม่เกินร้อยละ 60   2 
                ตั้งแต่    2.51-2.75      ไม่เกินร้อยละ 55   1 
       ต่ ากว่า   2.50        น้อยกว่าร้อยละ 50   0 
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3.7.4 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด ได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทน
ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบ  จ านวน  376 คน  โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเพื่อประเมินผล
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการประชาชนด้านขั้นตอนคุณภาพการบริการ  ด้านช่องทาง
คุณภาพการบริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มารับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจคุณภาพการบริการในครั้งนี้  
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  4  งานบริการ  ที่ต้องการประเมิน  คือ  

1. งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
2. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
4. งานบริการด้านสาธารณสุข  

  
ซึ่งน าเสนอรายละเอียดตามล าดับและงานบริการที่ท าประเมินต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในภาพรวม  4  งานบริการ  
 ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  4  งานบริการ คือ 

1) งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
2) งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
3) งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
4) งานบริการด้านสาธารณสุข  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 165 43.88 
เพศหญิง 211 56.12 

รวม 376 100.00 

 
 จากตารางที่  1  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจ านวน  376  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 56.12  รองลงมาคือเพศชาย     
คิดเป็นร้อยละ 43.88  

 

 
 

ภาพที่  2  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามเพศ 
 

เพศชาย, 165, 
43.88%เพศหญิง, 211, 

56.12%

ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามเพศ
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1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ  
   
ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ปี 7 1.86 
อายุ  18 – 30  ปี 101 26.86 
อายุ  31 - 50  ปี 178 47.34 
อายุ  51 – 60  ปี 66 17.55 
อายุสูงกว่า  60  ปี 24 6.38 

รวม 376 100.00 

 
 จากตารางที่  2  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจคุณภาพการบริการ
ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน  376  คน  ส่วนใหญ่มีอายุ  31-50  ปี  คิดเป็นร้อยละ 47.34  รองลงมา
คืออายุ  51-60  ปี  คิดเป็นร้อยละ  26.86  และต่ าสุดคืออายุต่ ากว่า  18  ปี  คิดเป็นร้อยละ 1.86 
 

 
 

ภาพที ่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 

ต่ ากว่า 18 ปี, 7, 
1.86% อายุ  18 – 30  

ปี, 101, 26.86%

อายุ  31 - 50  ปี
, 178, 47.34%

อายุ  51 – 60  
ปี, 66, 17.55%

อายุสูงกว่า  60  
ปี, 24, 6.38%

ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอายุ
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1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี  3  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 212 56.23 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 102 27.06 
อนุปริญญา/ปวส. 53 14.06 
ปริญญาตรี 7 1.86 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.80 

รวม 376 100.00 

  
 จากตารางที่  3  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จ านวน  376  คน  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 60.38  รองลงมาคือ  
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ เทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 23.18 และต่ าสุดคือ การศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  0.81 
 

 

 
 

ภาพที่  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา, 
212, 56%

มัธยมศึกษา/
เทียบเท่า, 102, 

27%

อนุปริญญา/
ปวส., 55, 15%

ปริญญาตรี, 5, 
1%

สูงกว่าปริญญา
ตรี, 2, 1%

ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามการศึกษา
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1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  
 

ตารางท่ี  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน 71 19.14 
เกษตรกร 213 57.41 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 57 15.36 
รับราชการ 10 2.70 
รัฐวิสาหกิจ 2 0.54 
นักเรียน/นักศึกษา 11 2.96 
อ่ืนๆ ระบุ..(รับจ้างทั่วไป) 7 1.89 

รวม 376 100.00 
  

 จากตารางที่  4  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน  376  คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  57.41  รองลงมาคือ  อาชีพแม่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  19.14  และต่ าสุด 
คือ อาชีพรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 0.54 
 

 
 

ภาพที่  5  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 

แม่บ้าน, 82, 
22%

เกษตรกร, 214, 
57%

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย, 57, 

15%

รับราชการ, 6, 
2%

รัฐวิสาหกิจ, 2, 
0%

นักเรียน/
นักศึกษา, 8, 

2%

อื่นๆ ระบุ
..(รับจ้างท่ัวไป), 

7, 2%

ร้อยละผู้ตอบค าถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในภาพรวม 4 งานบริการ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
             งานบริการด้านที่  1  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ    
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความ
คล่องตัว  92.87 4.64 0.47 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 93.65 4.68 0.47 

 
มากที่สุด 

1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 94.77 4.74 0.44 

 
มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 92.42 4.62 0.48 

 
มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 91.99 4.60 0.49 

 
 

มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-
หลัง 93.04 4.65 0.54 มากที่สุด 

โดยรวม 93.12 4.66 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  5  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.12 ( x = 4.66, S.D. = 0.48)  เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้านความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง  และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.77 ( x = 4.74, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
  งานบริการด้านที่  2  ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ 93.10 4.66 0.46 

 
มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 93.84 4.69 0.46 

 
มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 92.50 4.63 0.52 มากที่สุด 

2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 93.66 4.68 0.51 

 
มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 92.30 4.61 0.51 มากที่สุด 

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 91.28 4.56 0.61 

 
มาก 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการ
นอกสถานที่ 94.37 4.72 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 93.01 4.65 0.50 มากที่สุด 

 
จากตารางที ่ 6  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.01 ( x = 4.65, S.D. = 0.50)  เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้านมีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.37 ( x = 4.72, S.D. = 0.43)  
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม  
               งานบริการด้านที่  3  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 94.49 4.72 0.44 

 
มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัว
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 92.53 4.63 0.46 

 
มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการให้บริการ 91.65 4.58 0.49 

 
 

มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 92.95 4.65 0.51 

 
 
 

มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 92.11 4.61 0.50 

 
มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน    
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 93.06 4.65 0.47 

 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 92.80 4.64 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  7  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.80 ( x = 4.64, S.D. = 0.48) เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้านเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.49 ( x = 4.72, S.D. = 0.44)   

 



 

โครงการประเมนิความพึงพอใจในคณุภาพการบรกิารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี  2562 
 

42 

ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
  งานบริการด้านที่  4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

93.69 4.68 0.51 
มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

93.49 4.67 0.55 
 
 

มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 92.70 4.64 0.48 

 
มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 90.22 4.51 0.66 

 
มาก 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

93.68 4.68 0.44 
 

มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความ
เป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 

94.40 4.72 0.44 
 

มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

93.88 4.69 0.47 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 93.15 4.66 0.51 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่  8  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.15 ( x = 4.66, S.D. = 0.51) 
เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้านการจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ  สะดวกต่อการ
ต่อใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.40 ( x = 4.72, S.D. = 0.44) 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการ 
   ในภาพรวม 4 งานบริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 93.12 4.66 0.48 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 93.01 4.65 0.50 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.80 4.64 0.48 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 93.15 4.66 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 93.01 4.65 0.49 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.01 ( x =4.65, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.15 ( x =4.65,     
S.D. = 0.49) 
 

 
 

ภาพที่  6  แสดงร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการบริการในภาพรวม 4 งานบริการ  

92.6

92.7

92.8

92.9

93

93.1

93.2
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ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 4 งานบริการ 
 

งานบริการที่ 1 งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
      ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ      
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว  94.11 4.71 0.46 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 94.73 4.74 0.44 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 91.03 4.55 0.50 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 91.70 4.58 0.49 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 92.41 4.62 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 92.96 4.65 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  10  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านโยธา และการ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความ    
พึงพอใจร้อยละ 92.96 ( x = 4.65, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ความชัดเจนใน
การอธิบาย  ชี้แจง  และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 94.73 ( x = 4.74, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
    ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ 90.63 4.53 0.50 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 93.88 4.69 0.46 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 94.29 4.71 0.55 มากที่สุด 

2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 92.99 4.65 0.56 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 91.07 4.55 0.50 มากที่สุด 

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 88.44 4.42 0.76 มาก 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 94.93 4.75 0.40 มากที่สุด 

โดยรวม 92.32 4.62 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  11  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านโยธา และการ

ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ในภาพรวม  ด้านช่องทางการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.32 ( x = 4.62, S.D. = 0.53)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า       
มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 
( x = 4.74, S.D. = 0.44)  
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
                ด้านที่  3  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 94.22 4.71 0.44 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัว
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 94.01 4.70 0.43 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการให้บริการ 91.61 4.58 0.49 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 93.48 4.67 0.47 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 94.78 4.74 0.44 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 93.65 4.68 0.46 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  12  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านโยธา และการ

ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ในภาพรวม  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.65 ( x = 4.68, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 94.78 ( x = 4.74, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
    ด้านที่  4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 92.28 4.61 0.49 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 93.66 4.68 0.52 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.58 4.78 0.42 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 90.71 4.54 0.50 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความ
เป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 94.33 4.72 0.45 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 93.53 4.68 0.53 มากที่สุด 

โดยรวม 93.41 4.67 0.48 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่  13  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านโยธา และการ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ในภาพรวม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.41 ( x = 4.67, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ด้านความ
สะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.58        
( x = 4.78, S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
  งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 92.96 4.65 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 92.32 4.62 0.53 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 93.65 4.68 0.46 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 93.41 4.67 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 93.08 4.65 0.49 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านโยธา และการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.08 ( x =4.65, 
S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.65 ( x =4.68,   S.D. = 0.46) 

 
 

ภาพที่  7  แสดงร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านโยธา และการขออนุญาต 
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

91.5
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92.5

93

93.5

94
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งานบริการที่  2  งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 
ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
      ด้านที่  1  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว  91.61 4.58 0.49 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 93.48 4.67 0.47 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 94.78 4.74 0.44 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 92.28 4.61 0.49 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-
หลัง 93.66 4.68 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 93.27 4.66 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  15  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านการรักษาความ

สะอาดในที่สาธารณะ  ในภาพรวม  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.27 ( x = 4.66, S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้านความ
ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 94.78 ( x = 4.74, S.D. = 0.44)   
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
    ด้านที่  2  ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ 95.58 4.78 0.42 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 90.71 4.54 0.50 มากที่สุด 

2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 94.33 4.72 0.45 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 93.53 4.68 0.53 มากที่สุด 

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 94.11 4.71 0.46 มากที่สุด 

2.7 มกีารจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 93.69 4.68 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านการรักษาความ

สะอาดในที่สาธารณะ  ในภาพรวม  ด้านช่องทางการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.69 ( x = 4.68, S.D. = 0.47)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า ด้านมีมี
ช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.58 ( x = 4.78, S.D. = 0.42)   
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ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
                ด้านที่  3  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 94.73 4.74 0.44 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 91.03 4.55 0.50 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการให้บริการ 91.70 4.58 0.49 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 92.41 4.62 0.56 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 90.63 4.53 0.50 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 93.88 4.69 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 92.40 4.62 0.49 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านการรักษาความ

สะอาดในที่สาธารณะ  ในภาพรวม  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 92.40 ( x = 4.62, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 94.73 ( x = 4.74, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
    ด้านที่  4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 94.29 4.71 0.55 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 92.99 4.65 0.56 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 91.07 4.55 0.50 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 88.44 4.42 0.76 มาก 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 94.93 4.75 0.40 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความ
เป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 94.22 4.71 0.44 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 94.01 4.70 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 92.85 4.64 0.52 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่  18  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ  ในภาพรวม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 92.85 ( x = 4.64, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ด้าน
“คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 94.93 ( x = 4.75, S.D. = 0.40) 
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 93.27 4.66 0.48 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 93.69 4.68 0.47 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.40 4.62 0.49 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 92.85 4.64 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 93.05 4.65 0.49 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.05 ( x =4.65, 
S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.69 ( x =4.68, S.D. = 0.47) 
 

 
 

 

ภาพที่  8  แสดงร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ 

91.5

92
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93.5

94



 

โครงการประเมนิความพึงพอใจในคณุภาพการบรกิารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี  2562 
 

54 

งานบริการที่ 3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
                
ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
      ด้านที่  1  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขัน้ตอนการให้บริการมีระบบ  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความ
คล่องตัว  91.61 4.58 0.49 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 93.48 4.67 0.47 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 94.78 4.74 0.44 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 92.28 4.61 0.49 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-
หลัง 93.66 4.68 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 93.27 4.66 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม  ในภาพรวม  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ   
พึงพอใจร้อยละ 93.27 ( x = 4.66, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ความชัดเจนใน
การอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 94.78 ( x = 4.74, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
    ด้านที่  2  ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ 95.58 4.78 0.42 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 93.79 4.69 0.46 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 90.71 4.54 0.50 มากที่สุด 

2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 94.33 4.72 0.45 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 93.53 4.68 0.53 มากที่สุด 

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 94.11 4.71 0.46 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการ
นอกสถานที่ 93.79 4.69 0.46 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 93.69 4.68 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  21  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม  ในภาพรวม  ด้านช่องทางการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.69 ( x = 4.68, S.D. = 0.47)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  มีช่องทาง
การให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.58        
( x = 4.78, S.D. = 0.42)   
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ตารางท่ี 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
                ด้านที่  3  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 94.73 4.74 0.44 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 91.03 4.55 0.50 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการให้บริการ 91.70 4.58 0.49 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ  
ในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 92.41 4.62 0.56 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 90.63 4.53 0.50 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน     
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 93.88 4.69 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 92.40 4.62 0.49 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  22  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม  ในภาพรวม  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 92.40 ( x = 4.62, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  เจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 94.73 ( x = 4.74, S.D. = 0.44) 
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ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
    ด้านที่  4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 94.29 4.71 0.55 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ   ที่นั่งคอยรับบริการ 92.99 4.65 0.56 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 91.16 4.56 0.50 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 88.44 4.42 0.76 มาก 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.40 4.77 0.42 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความ
เป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 94.64 4.73 0.44 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 94.11 4.71 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 93.00 4.65 0.53 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่  23  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม  ในภาพรวม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.00 ( x = 4.65, S.D. = 0.53)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้าน
“คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ       
                 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 93.27 4.66 0.48 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 93.69 4.68 0.47 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.40 4.62 0.49 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 93.00 4.65 0.53 มากที่สุด 

โดยรวม 93.09 4.65 0.49 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่  24  พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านพัฒนาชุมชน   
และสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.09 ( x =4.65,    
S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.69 ( x =4.68, S.D. = 0.47) 

 
 

 

ภาพที่  9  แสดงร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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งานบริการที ่ 4  งานด้านสาธารณสุข  
 
ตารางท่ี 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
      ด้านที่  1  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ   
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความ
คล่องตัว  94.29 4.71 0.55 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 93.04 4.65 0.56 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 91.12 4.56 0.50 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 88.48 4.42 0.76 มาก 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 94.98 4.75 0.40 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-
หลัง 94.26 4.71 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 92.90 4.65 0.52 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  25  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านสาธารณสุข     

ในภาพรวม  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
92.90 ( x = 4.65, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ด้านระยะเวลาการให้บริการมี
ความเหมาะสม  ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 94.98 ( x = 4.75, S.D. = 0.40)   
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
    ด้านที่  2  ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ 93.84 4.69 0.46 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 94.78 4.74 0.44 มากที่สุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 91.07 4.55 0.50 มากที่สุด 

2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 91.70 4.58 0.49 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 92.41 4.62 0.56 มากที่สุด 

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 90.63 4.53 0.50 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 93.88 4.69 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 92.61 4.63 0.49 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  26  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านสาธารณสุข     

ในภาพรวม  ด้านช่องทางการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
92.61 ( x = 4.63, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78        
( x = 4.74, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 27  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  
                ด้านที่  3  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 94.29 4.71 0.55 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัว
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 92.99 4.65 0.56 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการให้บริการ 91.07 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 88.48 4.42 0.76 มาก 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 94.98 4.75 0.40 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน   
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 94.26 4.71 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 92.68 4.63 0.54 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  27  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านสาธารณสุข     

ในภาพรวม  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
92.68 ( x = 4.63,  S.D. = 0.54)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.98             
( x = 4.75, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 28  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
    ด้านที่  4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 94.05 4.70 0.43 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 91.61 4.58 0.49 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 93.48 4.67 0.47 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 92.41 4.62 0.56 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 94.33 4.72 0.55 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความ
เป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 93.93 4.70 0.46 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 90.67 4.53 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 92.93 4.65 0.49 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่  28  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านสาธารณสุข     
ในภาพรวม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
92.93 ( x = 4.65, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย  พบว่า  ด้าน “คุณภาพและความ
ทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
94.33 ( x = 4.72, S.D. = 0.55) 
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ตารางท่ี 29  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  
                งานด้านสาธารณสุข  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 92.90 4.65 0.52 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 92.61 4.63 0.49 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.68 4.63 0.54 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 92.93 4.65 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 92.78 4.64 0.51 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่  29  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านสาธารณสุข     
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.78 ( x =4.64, S.D. = 0.51)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความ     
พึงพอใจร้อยละ 92.93 ( x =4.65, S.D. = 0.49) 
 

 
 

 

ภาพที่  10  แสดงร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการบริการงานด้านสาธารณสุข  
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สรุปผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางท่ี 30 แสดงร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
 

ประเด็นหลัก 
ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  ความพึงพอใจในงานบริการที่ 1  
งานด้านโยธา และการขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง  93.08 4.65 0.49 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจในงานบริการที่ 2       
งานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ 93.05 4.65 0.49 

 
มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจในงานบริการที่ 3       
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม  93.09 4.65 0.49 

 
มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจในงานบริการที่ 4        
ด้านสาธารณสุข  92.78 4.64 0.51 

 
มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 93.01 4.65 0.50 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  30  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในภาพรวม  4  งานบริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.01 ( x =4.65, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาเป็นงาน
บริการ  พบว่า  งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.09 ( x =4.65, S.D. = 0.49)  รองลงมาคืองานบริการที่ 1 งานด้านโยธา และ
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.08 ( x =4.65, S.D. = 0.49)  งาน
บริการที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.05      
( x =4.65, S.D. = 0.49)  และงานบริการที่ 4 ด้านสาธารณสุข  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.78 
( x =4.64, S.D. = 0.51) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
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ภาพที่ 11 แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
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 บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
5.2 สรุปผล 
5.3 อภิปรายผล 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.5 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

 
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการประชาชน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มารับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตามภารกิจที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  4  งานบริการ  คือ  

งานบริการที่  1  ด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง)   
งานบริการที ่ 2  ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
งานบริการที ่ 3  ด้านด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
งานบริการที่  4  ด้านสาธารณสุข  

 
5.2 สรุปผล 

จากการศึกษาการส ารวจและประเมินผลระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยศึกษาจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างจ านวน  376  คน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในภาพรวมทุกด้าน  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 93.01 ( x =4.65, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.15 ( x =4.66, S.D. = 0.51)  
รองลงมาคือ  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.12 ( x =4.66,         
S.D. = 0.48)  ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.01 ( x =4.65,        
S.D. = 0.50)  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.80 ( x =4.64, 
S.D. = 0.48)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 เมื่อพิจารณา  4 งานบริการ  พบว่า  งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.09 ( x =4.65, S.D. = 0.49)  รองลงมาคืองาน
บริการที่ 1 งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.08    
( x =4.65, S.D. = 0.49)  งานบริการที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 93.05 ( x =4.65, S.D. = 0.49)  และงานบริการที่  4 ด้านสาธารณสุข           
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.78 ( x =4.64, S.D. = 0.51) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  อยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความ  
เป็นกลาง  ยุติธรรม  เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล  
ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน       
ต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในการบริการ  4  ด้าน  คือ  ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ของ  4 
งานบริการ  พบว่า  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 93.01  แสดงว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ว่าด้วยการบริหารองค์กร  ชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน  มีความพร้อม  มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็นอันดี  สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ  POSDCoRB  ใน  7  ขั้นตอน  และเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  มิติที่  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่  2.1  ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  คือ  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  95  ขึ้นไป  คะแนนเต็ม  10  ผลปรากฏว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวได ้ 9  คะแนน 
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ส าหรับแต่ละด้าน  พบว่า 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 93.12 

แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการ
บริการอย่างต่อเนื่อง  และประชาชนมีความพึงพอใจ  ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา  สมเชย  กล่าวว่าการ
วางแผนงานที่ดีและประชาชนมีความพึงพอใจ  หมายถึง  ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจต
คติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ  2  ทาง  ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 93.01
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการ      
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต. มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชน และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 92.80 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความ
เสมอภาคในการให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่ 
ให้ค าปรึกษาตอบข้อซักถามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับ
แนวคิดของสมิต  สัชชุกร  ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความ
คาดหวังก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความ
ประทับใจก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริการซ  าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจาก
การบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับ
การบริการนั นซึ่งจะเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ  93.15  
ซึ่งเป็นความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการในองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหนองบัวที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติจัดเตรียม
สถานที่ให้บริการจัดเป็นสัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การสถานที่
ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ
มีเอกสารแผ่นพับคู่มือแนะน าการให้บริการเป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความ       
พึงพอใจมาก 
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งานบริการ  4  งาน  พบว่า  
1. งานบริการที่  1  ด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ร้อยละ 93.08 ( x =4.65, S.D. = 0.49) 
2. งานบริการที่  2  ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  มีค่าเฉลี่ยความ  พึงพอใจ

ร้อยละ 93.05 ( x =4.65, S.D. = 0.49)  
3. งานบริการที่  3  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 

93.09 ( x =4.65, S.D. = 0.49) 
4. งานบริการที่  4  ด้านสาธารณสุข  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.78 ( x =4.64, 

S.D. = 0.51) 
 

ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ซึ่งมีการให้บริการประชาชน   

 ถึงท่ี จึงท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประเพณี 
สงกรานต์ เข้าพรรษา การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์  ฯลฯ 

-  การดูแลเอาใจใส่ให้บริการประชาชน มีความเป็นกันเอง 
- การท าถนนเพ่ือการเกษตร ซึ่งมีการเอาหินคลุกมาลง ท าให้การสัญจรไปมาของ

ประชาชนสะดวกข้ึนกว่าเดิม 
 
 



 

โครงการประเมนิความพึงพอใจในคณุภาพการบรกิารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี  2562 
 

70 

2) สิ่งทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
- ตลิ่งริมแม่น้ าชีเริ่มพังเข้ามาเรื่อยๆ และท าให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความ

เดือดร้อน อยากให้มีการด าเนินการส ารวจความเดือดร้อนของประชาชน แล้ว
เสนอเข้าไปยังจังหวัด เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพราะประชาชนร้องขอ
เรื่องนี้มานานหลายปี  

- ปรับปรุงถนนรอบหมู่บ้านภายในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น เพ่ือการสัญจรที่สะดวกไปมา 
- ปรับปรุงท่อระบายน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยากให้มี

การจัดสรรงบเพื่อด าเนินการในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อระบายน้ า 
- อยากให้มีการเพ่ิมจุดของไฟฟ้าส่องสว่างให้มีความสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะถนน

เส้นกู่ทอง – โกสุมพิสัย 
- อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบึงแสนพัน โดยท าการขุดลอกบึง

ให้มีขนาดกว้าง ความลึก ให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี เพราะเป็นบึงที่มี
ขนาดใหญ่มาก  

- ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. 
 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- อยากให้มีจัดศึกษาดูงานและเรียนรู้การแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วมซึ่งประสบ

ปัญหากันทั่วประเทศ จากผู้ที่ประสบความส าเร็จ  เพ่ือน ามาปรับใช้กับพ้ืนที่ของ
ตัวเอง  ซึ่งมีทางออกที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมขังได้ ต้องท า
ระบบ “ธนาคารน้ าใต้ดิน”  

- ผู้สูงอายุอยากให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน และ
ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า 

- อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไปถนนเพ่ือการเกษตร 
- อยากให้ขยายเขตไฟฟ้าไปถนนเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ 
- อยากให้มีการอบรมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

 
5.5 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

ในภาพรวม ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การวิจัยทุกข้ันตอน แต่ยังมีข้อจ ากัดการ
วิจัยที่ส าคัญ 2 ประการที่มีผลต่อระดับคะแนนความพึงพอใจ ซึ่งปรับแก้ไขได้ยากและถือเป็นข้อจ ากัด
ในการส ารวจวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 

1. การสุ่มเลือกตัวอย่างไม่กระจายอย่างอิสระทั่วถึง  เนื่องจากการกระจายประชากรในท้องที่
ไม่สม่ าเสมอ  กลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจจึงไม่กระจายอย่างอิสระ (Random) เท่าท่ีควร 
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2. ปัจจัยของวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม เพราะผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
มักจะมีแนวโน้มให้คะแนนพึงพอใจสูง หรือไม่ตอบแบบสอบถามในประเด็นนั้น ระดับคะแนนความ  
พึงพอใจจึงมีแนวโน้มสูง หรือผู้ตอบมักจะเลี่ยงโดยตอบไม่ตรงความรู้สึกด้วยเกรงว่าอาจมีผลเสี ย     
ต่อตนเอง  หรือมีความคิดเห็นในทางลบ  แต่ห้ามผู้ส ารวจข้อมูลท าการบันทึก  ซึ่งผู้ส ารวจข้อมูลก็     
ไม่สามารถบันทึกได้  เพราะต้องเคารพมารยาทการวิจัย  

 
โดยสรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มี

ศักยภาพสูงในการบริการประชาชน  ดังนั้น  ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
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   อบต./ทต. ท่ีให้บริการ.......องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสยั  จังหวัดมหาสารคาม.......วัน/เดือน/ปี ท่ีเก็บข้อมูล...................... 
 

ค ำชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก 
อบต./ทต.ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยค่าตัวเลข  5  = มากที่สุด, 4 = มาก,            
3= ปานกลาง,  2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด                                                                                                          
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป การวัดความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

 
ส่วนที่  1   :   ข้อมูลทั่วไป 
ข้อที่ 1.1   : เพศ   1   ชาย   

2   หญิง   
ข้อที่ 1.2   : อายุ   1   ต่ ากว่า 18 ปี  

2  18-30 ปี         
3    31-50 ปี   
4    51-60 ปี     
5    สูงกว่า 60 ปี 

ข้อที่ 1.3   : ระดับการศึกษา   1  ประถมศึกษา                
2  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า       
3  อนุปริญญา/ปวส. 

                                            4  ปริญญาตรี                 
5  สูงกว่าปริญญาตรี              

ข้อที่ 1. 4  : อาชีพ         1   แม่บ้าน    
2  เกษตรกร    
3  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     
4  รับราชการ 

                                 5   รัฐวิสาหกิจ     
6  นักเรียน/นักศึกษา         
7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถำมส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำร
บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  2562  

ขอขอบพระคุณอย่ำงย่ิงในควำมอนุเครำะห์ของท่ำน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น โครงกำรควำม
ร่วมมือในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบของ อปท. กับ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  



ส่วนที่ 2 :  กำรวัดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ประจ ำปี 2562 (กรุณำท ำเคร่ืองหมำย / ลงในช่องท่ีตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำน)  
งำนบริกำรที่ 1   งำนด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสรำ้ง 

 

ล ำ 
ดั
บ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ดี 

มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว       
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มกีล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน

การให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ------- ----- ------- ------- ----------- 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 

สาธารณะ ที่นัง่คอยรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      

 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      

 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ      
 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชดัเจนและเข้าใจง่าย      

 
 
 



งำนบริกำรที่ 2   งำนด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ 

 

ล ำ 
ดั
บ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ดี 

มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว       
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน

การให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ------- ----- ------- ------- ----------- 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 

สาธารณะ ที่นัง่คอยรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      

 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      

 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ      
 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชดัเจนและเข้าใจง่าย      

 
 
 
 
 



งำนบริกำรที่ 3   งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 

ล ำ 
ดั
บ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ดี 

มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว       
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน

การให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ------- ----- ------- ------- ----------- 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 

สาธารณะ ที่นัง่คอยรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      

 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      

 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ      
 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชดัเจนและเข้าใจง่าย      

 
 

 



งำนบริกำรที่ 4   งำนด้ำนสำธำรณสุข 
 

ล ำ 
ดั
บ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ดี 

มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว       
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ------- ----- ------- ------- ----------- 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน

การให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ------- ----- ------- ------- ----------- 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 

สาธารณะ ที่นัง่คอยรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      

 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      

 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ      
 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชดัเจนและเข้าใจง่าย      

 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 

2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................... .........................................................................................................................  
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ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
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ไม่มีระบบระบายน้ าตามถนนรอบหมู่บ้านท าให้น้ าขังโดยเฉพาะฤดูฝน 
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สายไฟฟ้าล้ าเข้าไปในพื้นที่บ้านของชาวบ้าน ควรได้รับการแก้ไขด่วน 

 

 

 

 

 



12 
 

ตลิ่งริมแม่น้ าชีเริ่มพังเข้ามาเรื่อยๆ และท าให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณอย่างย่ิงในความอนุเคราะห์ของท่าน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น โครงการความร่วมมือในการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการการบริการแก่ประชาชน 

ในเขตความรับผิดชอบของ อปท. กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 


