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 - หน่วยงานหรือสถาบันทีด่ าเนนิการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏมหาสารคาม   
- ด าเนินการส ารวจเมื่อวันที่ …………….…. 2564 
- จ านวนประชากรในพืน้ที่ ณ วนัที่ด าเนนิการ
ส ารวจ จ านวน 11,060 คน 
- จ านวนประชากรผู้กรอกแบบส ารวจ จ านวน      
410 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรที ่
ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการในภาพรวม ร้อยละ  95.21    
แยกเป็น 
 

1. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ช่วยเหลือสาธารณภัย)  
ระดับความพงึพอใจร้อยละ 95.09 

2. ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ระดับความพงึพอใจร้อยละ 95.60 

3. ด้านการศึกษา (การรับสมัครเดก็ก่อน
วัยเรียน) 
ระดับความพงึพอใจร้อยละ 95.24 

4. ด้านพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม
(การขอข้ึนทะเบียนผู้สูงอาย)ุ 
ระดับความพงึพอใจร้อยละ 95.34 

5. ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผูป้ว่ย
ฉุกเฉิน)  
ระดับความพงึพอใจร้อยละ 94.78 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ        
เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 5 งาน คือ (1) ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ช่วยเหลือสาธารณภัย) (2) ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (3) 
ด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน) (4) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ) (5) ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)  
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.21( x =4.76, S.D. = .28) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และงานบริการ 5 งาน 
พบว่า ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.60 ( x =4.78, S.D. =.32) รองลงมา ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.34( x  =4.77, S.D. = .30) ด้านการศึกษา (การรับสมัคร
เด็กก่อนวัยเรียน) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x =4.76, S.D. = .29) ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(ช่วยเหลือสาธารณภัย) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.09 ( x =4.75, S.D. = 
.19) ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 ( x =4.74, S.D. 
= .30) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดตาม ล าดับเช่นกัน 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดี สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
และความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ได้เป็นอย่างด ี

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชนดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.21 (ได้ระดับ 10 คะแนน)  
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 การศึกษาเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference) ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้

สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548 

 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้  มีความมุ่งหมายที่จะส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการและ

คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่เน้นการประเมินผลเชิงระบบเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน 

นอกจากนั้นยังได้ท าการประเมินผลส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการ

ให้บริการเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กร ให้ดี

ยิ่งขึ้นในอนาคต 

 การศึกษาเพ่ือประเมินครั้งนี้ ส าเร็จลงได้ เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และคณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ที่อ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและ

ขอขอบคุณคณะผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน ที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลทุก

ท่าน ท าให้การด าเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์  ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม  จึงขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ 
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กันยายน 2564 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 

 
 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศ
เดียว  ทุกประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือก าลังพัฒนา มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้
ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่ส าคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน เป้าหมายของการบริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชน
ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดซึ่งในสังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ท าให้มาตรการใน
การตรวจสอบและประเมินด าเนินการได้ยาก ซ่ึงแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถด าเนินการประเมิน
ได้ด้วยการเปรียบเทียบผลขาดทุนและก าไรของแต่ละปีว่าเพ่ิมหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลก าไร
ขาดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการด าเนินการตลอดทั้ง
ปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐแต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่าน
มาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่างพยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะพัฒนา
คุณภาพในการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการ
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้
เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ 
ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียว
ไม่เพียงพอจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่ง
แนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้น าแนวคิดสัญญา/ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับ
ทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มีการปฏิบัติงานที่มุ้งเน้น
เป้าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการส าคัญของการบริหารจัดการที่มุ้งเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษี
และอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง 
นอกจากนี้ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ 2543 ก าหนดกรอบ
แนวคิด เป้าหมายและแนวทางการกระจายอ านาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผน
ที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการ
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เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมี เอกภาพของประเทศ    
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ 
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการแทนเพ่ือให้ราชการ
บริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจที่ เกิ นขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านนโยบายและ
ด้านกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตามประเมินผล  3) ด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้ น
ไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม
ด าเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมา
รองรับตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ  
ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 6) ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นใน
เขตชุมชนชนบท ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมี
รูปแบบการบริหารงานแบบสภาต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ 2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิด
โอกาสให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของต าบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และในปี พ.ศ 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลแทนประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538 ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานใน
ระดับต าบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบลทั่วประเทศเป็นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2542 : 169 -170) 

หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรืออาจจะนอก
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ส านักงานก็ได้  ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการท านุ บ ารุง  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่น
ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2546) 

ดังนั้น ภารกิจส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ  ความรับผิดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการใน
เรื่ อ งของคุณภาพการ ให้บริ การ ซึ่ งหมายถึ งความรั บผิ ดชอบทางการ เมื อ ง  (Political  
Accountability) ด้วยเช่นกันในการมุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอก
หน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้านการเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายที่อ้าง
ความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่มาจาการ
เลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่ส าคัญประการหนึ่งที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับ
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM) ที่น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยน าแนวคิดทางการ
ตลาด (Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค้า 
(Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้า
ด้วยความพึงพอใจ  (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 – 55 )   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประ เมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546     
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติ
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ราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและ
ผู้รับบริการ เช่น ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความส าเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
ในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ าเหน็จความชอบหรือ
จัดสรรเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วน
ราชการนั้น เพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการใน
สังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการด าเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือ
สามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดยไม่เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถก า
เนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

ส าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
แตกต่าง ไปจากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตราที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร
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แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และ
ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดท า
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 
ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการ
พัฒนาองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นหน่วยงาน
ราชการในองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมา
รับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลาง ในภูมิภาค  
จึงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะด าเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผล
ความพึงพอใจการปฏิบัติราชการใน 5 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และ
งานบริการ 4 งาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมิน
ตามกิจกรรมของโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  รวม 5 ด้าน  
ที่ต้องการประเมินคือ 

1. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือ
สาธารณภัย)   

2. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

3. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัย
เรียน)   
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4. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การ
ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

5. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)   
  

 ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การบริการส่วนต าบลจรเข้มาก        
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ น าไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพ่ือผู้รับบริการมีความพึง
พอใจมากขึ้นและเป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ และเพ่ือประเมินองค์กร มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน 
 1. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ประเมินความ
พึงพอใจในผลงานที่ปรากฏ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือสาธารณภัย)   
1.2 ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
1.3 ด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)   
1.4 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 
1.5 ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)   

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 -  ประชากรที่ท าการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น  11,060  คน ท าการเก็บกลุ่มตัวอย่าง  
ร้อยละ 5 ของจ านวนประชาการทั้งหมด ดังนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 410 คน   
 
 
1.4  กรอบการประเมิน 
 

 
 
 

บริบท (Contexts) 
 

 สภาพแวดล้อมของการ
ให้บริการ 
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ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
           2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือจะ
น ามาใช้ในการปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 
           3. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรขององค์กร 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เรื่อง  “โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
และคุณภาพการให้บริการของขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ” มีความเข้าใจตรงกัน 
คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2564    

2.“ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้มาก   

3. “ ความพึงพอใจ ” หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   ใน 4 ด้าน ดังนี้ 

3.1) “ กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ” หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนใน 
การให้บริการที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดล าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการ
บริการอย่างเหมาะสม 

3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย   

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว มีผังล าดับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จรเข้มาก ทีท่ าหน้าที่ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความ
รอบรู้และสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

3.4) “ สิ่งอ านวยความสะดวก ” หมายถึง  อาคารสถานที่  เช่น  ห้องพัก  ห้องน้ า  
ที่จอดรถ  สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ
แก่การให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดให้อย่างเหมาะสม 
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4.  “ อบต. ”  หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
5.  “ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 



บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษา ได๎ค๎นคว๎าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือน ามาประกอบการ
วิจัย ซึ่งประกอบด๎วยสาระส าคัญดังตํอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
3. องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผํนดิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6. ความเป็นมาและลักษณะของแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
7. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
8. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
9. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
10.    สภาพทั่วไปและข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎มาก 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไมํสามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปรํางได๎ แตํสามารถ
สังเกตได๎จากการแสดงออก “พึง” เป็นค าชํวยกิริยา หมายถึง “ควร” เชํน พึงใจ หมายความวํา เหมาะ
ใจ พอใจ เป็นความรู๎สึกท่ีมีความสุข เมื่อได๎รับความส าเร็จตามความมํุงหมาย และความต๎องการ ความ
พึงพอใจเป็นเรื่องของบุคคล เป็นความรู๎สึกสํวนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว๎าง ความพึงพอใจ
โดยทั่วไปตรงกับค าภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good. 1973 : 384) กลําววําความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความ
พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตํองานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กลําววํา ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์อยํางหนึ่งที่
ใช๎ส าหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ได๎ให๎ความหมายของความพึงพอใจไว๎วํา ความพึงพอใจ 
หมายถึง “ความรู๎สึกที่มีความสุขเมื่อได๎รับผลส าเร็จตามความมุํงหมายของความต๎องการ หรือ
แรงจูงใจ” จากค าจ ากัดความข๎างต๎นจะสังเกตได๎วํา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได๎ถ๎าบุคคลได๎รับการ
ตอบสนองเป็นอยํางดีไมํวําจะเป็นด๎านวัตถุหรือด๎านจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของ
งาน หรือสิ่งที่มีการน าเสนอในรูปแบบที่นําพอใจ 
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สุโท เจริญสุข (2519 : 23) กลําววํา “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นสํวนหนึ่งของเจตคติ 
ซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการเรียนรู๎อีกประการหนึ่ง” 

สรุปได๎วํา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู๎สึกของผู๎เป็นประชากรที่มีตํอการ
บริหารจัดการของหนํวยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นสํวนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็น
สํวนส าคัญในการเรียนรู๎อีกประการหนึ่ง 
2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกวํา 
“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช๎เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎
โดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกชํวงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข๎อมูลที่ได๎จะถูกสํงไปยัง “หนํวย
ติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหนํวยรวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล
ในภาพรวมของจั งหวัด นอกจากนี้ ยั งท าหน๎าที่ เป็น  “ระบบสัญญาณเตือนภัยลํ วงหน๎า”               
(Early Warning System) วําองค์กรท๎องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไมํ อยํางไร สามารถด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว๎เพียงใด ผลการด าเนินงานตามแผนเป็นอยํางไร เพ่ือประโยชน์ตํอการปรับปรุง
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให๎บรรลุเป้าหมายในทุกชํวงของแผนตํอไปในอนาคต 
(กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น  2548) 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ประกอบด๎วยองค์ประกอบสามสํวนหลัก คือ 
สํวนปัจจัยน าเข๎า (Input) สํวนของกระบวนการ (Process) และสํวนของผลลัพธ์ (Output)         
(กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น 2548) ดังตํอไปนี้ 

1. ปัจจัยน าเข๎า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมีเพ่ือเข๎าสูํระบบ
ติดตาม และประเมินผล ได๎แกํ แผนยุทธศาสตร์ ผู๎ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือชํวงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท๎องถิ่น
ซึ่งจะท าให๎ทราบวํา แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ดีเพียงใด สามารถวัดผลได๎จริงหรือไมํเป็นไปตาม
เป้าหมายเพียงใด เพ่ือบุคลากรที่เกี่ยวข๎องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 
สูํการบรรลุแผนที่ก าหนดไว๎ได๎ เน๎นการติดตามการด าเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
         3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามชํวงสุดท๎ายหรืออาจเรียกวํา “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได๎แสดงให๎เห็นวํา ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับบุคลากร หนํวยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของท๎องถิ่น อันได๎แกํ ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ตํอผลการด าเนินงานขององค์กร
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ปกครองสํวนท๎องถิ่น ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอการด าเนินงานในแตํละยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนการบริหารราชการแผํนดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548  มี
สาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได๎แถลงไว๎ตํอรัฐสภา เมื่อวันที่      
4 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด๎วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎สมดุลและแขํงขันได๎ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. การตํางประเทศและเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
7. การสํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยตรงมี 6 

ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 1) การขจัดความยากจน  2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  3) การปรับ
โครงสร๎างเศรษฐกิจให๎สมดุลและแขํงขันได๎  4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
5) การพัฒนากฎหมายและสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และ 6) การสํงเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให๎สามารถขจัดความยากจนของประเทศให๎หมดสิ้นไป  โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก๎ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแตํบุคคล ชุมชนและประเทศ โดย
ในระดับชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างกระบวนการชุมชนเข๎มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์
จากปัจจัยแวดล๎อม โดยชุมชนจะได๎รับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน และได๎รับโอกาสในการเข๎าถึง
แหลํงเงินทุนเพ่ือแก๎ไขปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได๎แกํการยกระดับกองทุนหมูํบ๎านเป็น
ธนาคารหมูํบ๎าน  การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับกิจกรรมที่เป็นความต๎องการพ้ืนฐานของ
ชุมชน  การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให๎ครบทุกหมูํบ๎าน  การพัฒนาองค์ความรู๎และภูมิ
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ปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎าน
การเกษตร เชํน โรงสีข๎าวพัฒนาเศรษฐกิจ  และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพ้ืนฐาน เป็นต๎น  ส าหรับระดับ
บุคคล มีเป้าประสงค์ให๎ประชาชนยากจนได๎รับโอกาสในการเข๎าสูํทุน  ที่ท ากิน  และได๎รับการพัฒนา
ความรู๎เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ได๎แกํ การจัดคาราวานแก๎จนที่
ให๎บริการและค าแนะน าด๎านอาชีพ  การขยายโอกาสเข๎าสูํทุนผํานระบบการแปลงสินค๎าของเกษตรกร
อยํางตํอเนื่องและเป็นธรรม และการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ และการประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

ในอนาคต  จะต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างคนให๎มีความรู๎ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัว
อบอํุน  มีวัฒนธรรม  มีสภาพแวดล๎อมที่ดี  มีสังคมที่สันติ  และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด  โดยการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาคนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรม  และ
จิตส านึกสาธารณะ  อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให๎เกิดประโยชน์
ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร๎างสุขภาวะของประชาชนอยํางครบวงจร มีคุณภาพ
มาตรฐาน  เพ่ือลดรายจํายด๎านการรักษาพยาบาลของรัฐ  เสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน  และท าให๎ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ประกอบอาชีพ  และเกษตรกรรายยํอย  ได๎รับ
ความคุ๎มครองทางสังคม  รวมทั้งเตรียมความพร๎อมแกํสังคม  เพื่อให๎ผู๎สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณคํา 

2.5.3 การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎สมดุลและแขํงขันได๎ 
เพ่ือให๎การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให๎ก๎าวสูํเศรษฐกิจที่ มี

สมรรถนะสูง  สมดุลและเอ้ือตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาคน        
องค์ความรู๎  นวัตกรรมและโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการปรับ
โครงสร๎างเศรษฐกิจให๎ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  เชํน การปรับโครงสร๎างภาคการเกษตร  
การปรับโครงสร๎างภาคอุตสาหกรรม  และการปรับโครงสร๎างการทํองเที่ยว การบริการและการค๎า 
เป็นต๎น 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสนองความต๎องการในการบริโภค         

เป็นจ านวนมากสํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและความยั่งยืน
ของประเทศ จึงจ าเป็นต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความสมดุลระหวํางการใช๎ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และ
ทดแทนอยํางเหมาะสม เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให๎กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร๎างรายได๎
ให๎กับประชาชน  ควบคูํกับการคุ๎มครองและใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดินและการใช๎ประโยชน์ให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  บริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบเพ่ือ
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ป้องกันและแก๎ไขปัญหาน้ าขาดแคลน น้ าทํวม และคุณภาพน้ า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ     
น้ าเสีย ฝุ่นละออง ก๏าซ กลิ่นและเสียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยด าเนินการภายใต๎การมี
สํวนรํวมของเอกชน  ชุมชนท๎องถิ่นเพ่ือให๎เกิดความรํวมมือ และเป็นพลังการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศสูํความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและสํงเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอยํางยั่งยืน 

คือ การปรับปรุงตัวบทกฎหมายให๎ทันสมัย  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น  พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมให๎ประชาชนได๎รับความเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จาก
กระบวนการยุติธรรมได๎อยํางรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให๎มีประสิทธิภาพโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
ปราศจากการทุจริต  ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการสํงเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 
เสริมสร๎างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการด าเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุํงเน๎นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

2.5.6 การสํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การสํงเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมและคุ๎มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และรํวมกับ
ทุกภาคสํวนที่จะสํงเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให๎ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการสํงเสริม
สนับสนุนองค์กรอิสระตํางๆ ตามรัฐธรรมนูญ สํงเสริมบทบาทผู๎น าชุมชน หรือปราชญ์ ท๎องถิ่น สํงเสริม
องค์กรพัฒนาเอกชนที่สร๎างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการ
ตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐทุกระดับ 

 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข๎างต๎น  ผู๎ประเมินได๎น ามาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนตํอผลผลิตหรือการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ซึ่งประกอบด๎วยการด าเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผล
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์กร  และผลการด าเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ 
ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด๎วย ความพึงพอใจตํอระบบอ านวยความสะดวกความพึงพอใจตํอผู๎ให๎บริการ  
นอกจากนี้ผู๎ประเมินยังมีการประเมินผลสะท๎อนการพัฒนาระบบการจากประชาชน ส าหรับการ
รวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพ  เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลป้อนกลับส าหรับการน ามาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในโอกาสตํอไป 
2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
2. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาห๎าปี 
3. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจําย

ประจ าปี 

2.7 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ

จัดท างบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถสนองตอบตํอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตําง ๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ 

2.8 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชุมแตํละสํวนในองค์กรเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 โดยผํานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นอนุมัติ 

2. สํวนที่รับผิดชอบ แจ๎งโครงการที่รับอนุมัติให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ ได๎แกํ คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหนํวยงานในองค์กร
และประชาคม 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และข๎อมูลปัญหาความต๎องการของท๎องถิ่นเพ่ือสนอง
ตํอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล จัดท าประชุมรํวมกับประชาชนในต าบลและ
สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรํวมกันพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมควรน ามาใช๎เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือเป็น
กรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 
2565 ) ตํอไป 
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3. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจะบรรลุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 -
พ.ศ.2565) 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คระกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล ส ารวจและเก็บ
รวบรวมข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )วิเคราะห์
วํายุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช๎หลัก SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอํอน โอกาส และ
อุปสรรค ) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงห๎าปี 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                การพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา โดยคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกลําวมาจัดท าเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปี 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ  / กิจกรรมพัฒนา 
               คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล คัดเลือกโครงการ
ที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปี มาจัดรายละเอียดโครงการด๎านเป้าหมายผลผลิต  
ผลลัพธ์  งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  จัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ประกอบด๎วย 7 สํวน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล จัดเวที
ประชาคม 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลน ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลน ารําง  
     แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล๎วเสนอคณะกรรมการ  
     พัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ่ือพิจารณา 

          2.   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.  
               2561 - พ.ศ. 2565 )ที่ผํานการพิจารณาให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นขอความเห็นชอบเห็นชอบ 
          3.   ผู๎บริหารท๎องถิ่นน ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ผํานความ  
                เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอความเห็นชอบ  
               จากสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 

4. เมื่อสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
พ.ศ. 2565 ) แล๎ว สภา ฯ สํงให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - พ.ศ. 2565 ) และน าไปปฏิบัติ และแจ๎งสภา ฯ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการ พัฒนาอ า เภอ  คณะกรรมกา รประสานแผน พัฒนาท๎ อ งถิ่ น 
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประกาศให๎
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

2.9 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
              เป็นเครื่องมือชํวยให๎องค์การบริหารสํวนต าบล ได๎พิจารณาอยํางรอบคอบให๎เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวํางแนวทางการด าเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคตํอและสามารถน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทาง การด าเนินงานและใช๎ทรัพยากร
การบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอสาธารณะ
สูงสุด 

 
2.10   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

 ประวัติขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

 องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎มากได๎รับการยกฐานะจากสภาต าบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม  
2539  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎มาก ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ด๎วยพ้ืนที่ 84.01 ตารางกิโลเมตร  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 18 หมูํบ๎าน 
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 ปัจจุบันส านักงานขององค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎มาก  ตั้งอยูํเลขที่  85  หมูํที่  5  
ต าบลจรเข๎มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  31140 

 

 

 

 1. ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ต าบลจรเข๎มากอยูํหํางจากอ าเภอประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎
ประมาณ  12 กิโลเมตรและหํางจากท่ีวําการอ าเภอประโคนชัยประมาณ 17 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ จดต าบลโคกยําง อ าเภอประโคนชัย 
ทิศใต๎                จดต าบลเขาคอกอ าเภอประโคนชัยและต าบลตาจง                 
                     อ าเภอละหานทราย 
ทิศตะวันออก      จดต าบลปังกู  และต าบลโคกยําง  อ าเภอประโคนชัย 
ทิศตะวันตก       จดต าบลยายแย๎มวัฒนาและต าบลตาเป๊ก  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะภูมิประเทศต าบลจรเข๎มากสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียง

จากทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเขาพนมรุ๎งกั้นแนวเขตกับอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  มีแหลํงน้ าตามธรรมชาติ ที่ส าคัญได๎แกํ  บารายเมืองต่ า  อํางเก็บน้ าหนองบัวราย  อํางเก็บน้ า
ห๎วยลึก  คลองปูน  ฯลฯ  ใช๎ประโยชน์ในด๎านเกษตรกรรม ออกก าลังกายและพักผํอนหยํอนใจ   

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศของต าบลจรเข๎มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  

จัดอยูํในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร๎อน  (Tropical  monsoon  climate)  ซึ่งแบํงได๎ 3  ฤดู  
คือฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตํเดอืนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  โดยได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎
พัดผํานทะเลและมหาสมุทร  ท าให๎อากาศชุํมชื้นและฝนตกชุก สํวนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยได๎รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็น
และความแห๎งแล๎งมา  ส าหรับฤดูร๎อนจะเริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  ซึ่งจะมีอากาศร๎อนและ
อบอ๎าว 

  1.4 ลักษณะของดิน 
             ดินในพ้ืนที่ต าบลจรเข๎มาก มีลักษณะเป็นดินเหนียว ทางบ๎านโคกเมือง                 
บ๎านหนองบัวราย สามารถอ๎ุมน้ าได๎ดี นอกนั้นเป็นดินรํวนปนทราย ความสามารถในการอ๎ุมน้ าปาน
กลาง ท าให๎เกิดการขาดแคลนน้ าอยูํเสมอ จึงไมํสามารถใช๎ประโยชน์จากดินในการเพาะปลูกได๎เต็มที่ 
สํวนมากก็จะท าอาชีพท านา ท าไรํ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
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   แหลํงน้ าที่ส าคัญที่ประชาชนได๎ใช๎ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค คือ 
น้ าฝน และน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติ แตํแหลํงน้ าธรรมชาติไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ตลอดปี  ซึ่ง
บางสํวนได๎มีการพัฒนาปรับปรุง  แตํมีอีกหลายแหํงจ าเป็นต๎องพัฒนาล าน้ า  ล าห๎วยตํางๆ  ให๎สามารถ
เก็บกักน้ าไว๎ใช๎ได๎ตลอดปี 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ต าบลจรเข๎มากมีพ้ืนที่บางสํวนอยูํในเขตป่าสงวนแหํงชาติ  ติดตํอกับต าบล
เขาคอก แตํสภาพป่าไม๎ได๎ถูกท าลายเพ่ือใช๎ในการท าไรํ ท านา และมีป่าสงวนแหํงชาติป่าเขาพนมรุ๎ง
บางสํวน  ปัจจุบันมีการปลูกพืชเศรษฐกิจคือยางพาราและมันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

 เขตการปกครอง  อยูํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทั้ง 18  หมูํบ๎านดังนี้ 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ๎านจรเข๎มาก 7 บ๎านหนองบัวราย 13 บ๎านโคกอาหงวน 
2 บ๎านล าดวน 8 บ๎านโคกธาตุ 14 บ๎านโคกเครือ 
3 บ๎านบัว 9 บ๎านโคกเมือง 15 บ๎านโคกเมือง 
4 บ๎านกระสัง 10 บ๎านหนองร๎าน 16 บ๎านบัว 
5 บ๎านบุ  11 บ๎านจรเข๎มาก 17 บ๎านบุ 
6 บ๎านโคกเมือง 12 บ๎านโคกปราสาท 18 บ๎านโคกเมือง 

     
2.2 การเลือกตั้ง 

 จ านวนผู๎มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 8,722 คน แยกเป็น ชาย 4,231 คน  หญิง 4,491 คน 
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หมู่ที่ ชาย หญิง หมู่ที่ ชาย หญิง หมู่ที่ ชาย หญิง 

1 282 314 7 262 228 13 113 99 
2 328 325 8 149 165 14 60 47 
3 233 263 9 275 324 15 249 289 
4 200 191 10 203 217 16 382 399 
5 208 234 11 325 399 17 315 315 
6 290 301 12 136 113 18 221 268 

  
3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร
ชาย(คน) 

ประชากร
หญิง(คน) 

รวม(คน) 

1 บ๎านจรเข๎มาก 244 335 379 714 
2 บ๎านล าดวน 259 430 441 871 
3 บ๎านบัว 178 299 345 644 
4 บ๎านกระสัง 137 250 248 498 
5 บ๎านบุ 203 266 274 540 
6 บ๎านโคกเมือง 265 349 363 712 
7 บ๎านหนองบัวราย 198 317 288 605 
8 บ๎านโคกธาตุ 113 213 224 437 
9 บ๎านโคกเมือง 252 340 370 710 
10 บ๎านหนองร๎าน 134 272 279 561 
11 บ๎านจรเข๎มาก 287 432 493 925 
12 บ๎านโคกปราสาท 102 171 165 336 
13 บ๎านโคกอาหงวน 99 161 143 294 
14 บ๎านโคกเครือ 41 67 57 124 
15 บ๎านโคกเมือง 189 308 371 679 
16 บ๎านบัว 287 517 521 1,038 
17 บ๎านบุ 234 382 400 782 
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 (ข๎อมูลจากส านักทะเบียน กรมการปกครอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

18 บ๎านโคกเมือง 183 269 331 600 
รวม 3,405 5,368 5,692 11,060 
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 (ข๎อมูลจากส านักทะเบียน กรมการปกครอง) 
 
 
 
 
 
4. สภาพทางสังคม 

        อายรุะหว่าง 1-17 ปี      อายรุะหว่าง 18 - 59 ปี           อาย ุ60 ปีขึ้นไป
ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม

64 88 152 221 238 459 61 76 137
102 97 199 268 268 536 60 58 118
71 77 148 194 213 407 39 50 255
62 57 119 164 150 314 36 41 77
54 43 97 162 165 327 46 69 115
60 57 117 232 229 461 58 72 192
64 56 120 214 168 382 48 60 108
61 51 112 115 130 245 34 35 69
77 62 139 204 245 449 72 79 177
76 62 138 169 173 342 34 44 78

122 100 222 266 308 574 60 89 149
33 40 73 114 93 207 22 20 227
28 29 57 96 81 177 17 18 35
12 11 23 38 37 75 22 10 32
57 72 129 201 217 418 49 72 67

133 123 256 307 308 615 75 91 166
86 71 157 258 228 486 57 87 144
57 57 114 168 197 365 53 71 310

1,219    1,153    2,372    3,391    3,448    6,839    843       1,042    1,885    
11,096   รวมประชากรต าบลจรเข้มาก
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 4.1 การศึกษา 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

สังกัด ท้องถิ่น สพป. รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
1)  จ านวนศูนย์ 
2)   จ านวนห๎องเรียน 
3)   จ านวนเด็ก 
4)   จ านวนครู อาจารย์ 
5)   จ านวนผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก(ภารกิจ) 
6)   จ านวนผู๎ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 

 
2 
4 

103 
3 
1 
3 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
2 
4 

103 
3 
1 
3 

      
 ระดับประถมศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น สพป. รวม 

ระดับประถมศึกษา 
1)   จ านวนโรงเรียน 
2)   จ านวนห๎องเรียน 
3)   จ านวนนักเรียน 
4)   จ านวนครู อาจารย์ 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
5 
54 
886 
79 
 

 
5 
54 
886 
79 
 

  
 ระดับมัธยมศึกษา 

 สังกัด ท้องถิ่น สพป. รวม 

ระดับมัธยมศึกษา 
1)   จ านวนโรงเรียน 
2)   จ านวนห๎องเรียน 
3)   จ านวนนักเรียน 
4)   จ านวนครู อาจารย์ 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
13 
356 
31 
 

 
1 
13 
356 
31 
 

              
                        ( ข๎อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา) 
 4.2 สาธารณสุข 
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       1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน   2    แหํง 
       2. คลินิก     จ านวน   3    แหํง 
       3. บุคลากรทางการแพทย์    จ านวน   4     คน 
       5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) จ านวน  210  คน 
            -  สถิติคนไข๎ท่ีเข๎ารับบริการ 6,162  ราย 
            -  โรคที่คนไข๎เข๎ารับการรักษามากที่สุด โรคเบาหวาน 
            -  โรคที่คนไข๎เข๎ารับการรักษาอันดับที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง 
            -  โรคที่คนไข๎เข๎ารับการรักษาอันดับที่ 3 โรคคออักเสบ  

 (ข๎อมูลจาก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลจรเข๎มากและโคกเมือง) 
 4.3 อาชญากรรม 
       สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม)  

1)  ประเภทความผิดเกี่ยวกับชีวิตรํางกายและเพศ 
    - ท าร๎ายรํางกาย จ านวน  2   คดี    จ านวน  2   ราย 
2)  ประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
    - ยักยอกทรัพย์    จ านวน  1   คดี     จ านวน  1   ราย 
    - ท าให๎เสียทรัพย์  จ านวน  1   คดี     จ านวน  1   ราย 
3)  ประเภทความผิดฐานความผิดพิเศษ  (ไมํมี) 
4)  ประเภทความผิด คดีความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย   

ยาเสพติด 
    - ครอบครองเพ่ือจ าหนําย       จ านวน  2   คดี     จ านวน    3    ราย 
    - เสพยาเสพติด                   จ านวน  9   คดี     จ านวน   10   ราย 

อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
    - อาวุธปืนธรรมดา(ไมํมีทะเบียน)    จ านวน  5   คดี      จ านวน    6    ราย 
    - อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)       จ านวน  1   คดี     จ านวน     1    ราย 

       การพนัน 
                         - สลากกินรวบ            จ านวน  2   คดี     จ านวน    2    ราย 
                         - การพนันอื่นๆ                        จ านวน  1   คดี     จ านวน     1   ราย 

     ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
                         -  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551                         
     จ านวน  4   คดี     จ านวน    4    ราย 

( ข๎อมูลจากสถานีต ารวจภูธรบ๎านบัว ) 
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 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
       องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎มาก ได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
             1.  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการและผู๎ป่วยเอดส์ 
             2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                        3.  ประสานการท าบัตรคนพิการ 

  จ านวนผู๎สูงอายุ        จ านวน  1,995  ราย 
  จ านวนผู๎พิการ         จ านวน     464  ราย 
  จ านวนผู๎ป่วยเอดส์    จ านวน       15  ราย 

( ข๎อมูลจากกองสวัสดิการและสังคม ) 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       ด๎านคมนาคม เส๎นทางการคมนาคมที่ส าคัญ ได๎แกํ 
             - ถนนสายบ๎านโคกเมือง ต าบลจรเข๎มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมตํอกับ  
                          ต าบลตาจง  อ าเภอละหานทราย 
             - ถนนสายบ๎านจรเข๎มาก ต าบลจรเข๎มากเป็นถนนลาดยาง เชื่อมตํอกับ                  
               ต าบลยายแย๎มวัฒนา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
                       - ถนนสายบ๎านบุ ต าบลจรเข๎มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมตํอกับ ต าบลปังกู             
               อ าเภอประโคนชัย 
                        - ถนนสายบ๎านหนองบัวราย ต าบลจรเข๎มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมตํอกับ                     
               ต าบลประทัดบุ  อ าเภอประโคนชัย 
                        - ถนนสายบ๎านบัว ต าบลจรเข๎มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมตํอกับ ต าบลเขาคอก           
               อ าเภอประโคนชัย 
                     - ถนนสายบ๎านโคกเมือง ต าบลจรเข๎มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมตํอกับ อ าเภอ
ประโคนชัย 
                        - ถนนติดตํอระหวํางหมูํบ๎านจะเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางถนนลูกรัง และ
ถนนดิน 

 5.2 การไฟฟ้า 
       การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎มากมีไฟฟ้าใช๎ ดังนี้ 
             1.  หมูํบ๎านที่มีไฟฟ้าเข๎าถึง             18           หมูํบ๎าน 
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       2.  จ านวนครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟ้า         3,296      หลังคาเรือน 
 5.3 การประปา 
       ในเขตต าบลจรเข๎มากใช๎ระบบประปาบาดาลหมูํบ๎าน 

 5.4 โทรศัพท์ 

       1.  เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่   จ านวน 5  แหํง 
       2.  โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน -   แหํง 

     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์สาขาประโคนชัย จ านวน 1 แหํง  โดยท าหน๎าที่รับ-สํง จดหมาย พัสดุ
ตําง ๆ ตั้งอยูํเลขที่ 216 ถนนธนูประสิทธิ์ ต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีหอ
กระจายขําวประจ าหมูํบ๎าน จ านวน  18  หมูํบ๎าน 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
       ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลจรเข๎มาก ประกอบอาชีพด๎านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
เชํน  ท านา ท าสวนยางพารา ปลูกผัก อาชีพรับจ๎าง อาชีพค๎าขาย อาชีพรับราชการ และอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
 6.2 การประมง 
       ในเขตพ้ืนที่ต าบลจรเข๎มากไมํมีการท าประมง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
       ประชาชนสํวนใหญํประกอบการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมและการเลี้ยงเป็น
อาชีพหลัก เชํน การเลี้ยงสุกร โค เป็ด ไกํ  ปลาดุก ปลานิล เป็นต๎น 
 6.4 การบริการ  
       1. ปั๊มน้ ามัน(แบบหัวจําย/หยอดเหรียญ) จ านวน    8       แหํง 
       2. ร๎านเกมส์/คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต        จ านวน    -      แหํง 
       3.  รีสอร์ท     จ านวน   2       แหํง 
       4.  ร๎านจ าหนํายอาหาร     จ านวน   108   แหํง 
       5.  ร๎านเสริมสวย     จ านวน   10     แหํง   
            6.  ร๎านซํอมรถ                จ านวน   9      แหงํ 
       7.   สถานพยาบาล      จ านวน   3      แหํง 

 6.5 การท่องเที่ยว 



26 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให๎บรกิารขององคก์ารบริหารสํวนต าบลจรเขม๎าก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรมัย์  ประจ าปี  2564 

 
 

ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎มาก  มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญคือ 
 1.  ปราสาทหินเมืองต่ า  ตั้งอยูํที่บ๎านโคกเมือง หมูํที่ 6  ต าบลจรเข๎มาก หํางจากอ าเภอ

ประโคนชัย 18 กิโลเมตร  เป็นปราสาทหินที่มีสัดสํวนงดงามมากที่สุดแหํงหนึ่งในภาคอีสานมีลักษณะ
ปรางค์หินทราย 5 องค์ มีสระพญานาค 4  ทิศ  ล๎อมรอบด๎วยระเบียงคตและก าแพงหิน  สร๎างในราวปี 
พ.ศ. 1560 – 1630 ใช๎ศิลปะแบบปาปวน มีนักทํองเที่ยวทั้งไทยและตํางชาติเที่ยวเป็นประจ าทุกปีและ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

       2. ปราสาทกุฎิฤาษี (อโรคยาศาล) มี 2 แหํง ตั้งอยูํ หมูํที่ 6 บ๎านโคกเมือง และหมูํที่ 7                    
บ๎านหนองบัวราย 

3. บารายเมืองต่ า  เป็นแหลํงน้ าขนาดใหญํใกล๎กับปราสาทหินเมืองต่ าเป็นที่พักผํอน
หยํอนใจบารายเป็นแอํงน้ าขนาดใหญํ ด๎านทิศตะวันออกของเขาพนมรุ๎งมีคันหินล๎อมรอบ อยูํที่
บ๎านโคกเมือง หมูํที่ 6 

4. วัดปราสาทเขาปลายบัด ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 9 บ๎านโคกเมือง 
5. หมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ตั้งอยูํที่  บ๎านโคกเมือง หมูํที่  6, 9, 15, 18. 
6. บ๎าน  Home  Stay  บ๎านโคกเมืองและบ๎านบุ 
7. แหลํงเรียนรู๎ประจ าต าบล  ได๎แกํ  ศูนย์อนุรักษ์ตนตรีนาฏศิลป์พื้นบ๎านบ๎านบุหมูํที่ 5          

กลุํมข๎าวดินภูเขาไฟ ข๎าวฮาง-ข๎าวภูเขาไฟ  กลุํมปราสาทจ าลอง หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง มัคคุเทศก์
น๎อย ฯลฯ 

8. ลานกีฬาประจ าต าบล  ตั้งอยูํที่บ๎านบุ  หมูํที่  5 

 6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
            การพาณิชย์ 
                        1.  กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ๎านโคกเมือง จ านวน     1      แหํง 
                   2.  ตลาดสดบา๎นโคกเมือง    จ านวน     1      แหํง 
            กลุํมอาชีพ  
                       1.  กลุํมทอเสื่อกก      
                              2.  กลุํมหลํอปราสาทจ าลอง 
                  3.  กลุํมทอผ๎าพ้ืนเมือง 
                  4.  กลุํมทอผ๎าไหม 
                             5.  กลุํมข๎าวฮางภูเขาไฟ 
                  6.  กลุํมข๎าวภูเขาไฟบ๎านโคกเมือง 
                  7.  กลุํมวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าไหม 
                  8.  กลุํมไม๎กวาดทางมะพร๎าว 
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                             9.  กลุํมหัตถกรรมเชือกเทียน 
                  10.  กลุํมสมุนไพรเขาปลายบัด 
                  11.  กลุํมเกษตรกรท านาจรเข๎มาก 

( ข๎อมูลจากกองสวัสดิการและสังคม ) 
 6.7 แรงงาน 
                  ประชาชนสวํนใหญํในเขตต าบลจรเข๎มาก ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม       
แรงงานในพ้ืนที่โดยสํวนใหญํเป็นแรงงานคนภายในต าบลจรเข๎มาก  
 
 6.8   เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
           6.8.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากรชาย

(คน) 
ประชากรหญิง

(คน) 
จ านวนครัวเรือน 

 พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่)  

1 บ๎านจรเข๎มาก 346 402 148 1,193 
2 บ๎านล าดวน 430 423 179 2,250 
3 บ๎านบัว 304 340 125 1,862 
4 บ๎านกระสัง 262 248 114 1,446 
5 บ๎านบุ 261 278 117 1,581 
6 บ๎านโคกเมือง 350 358 158 1,250 
7 บ๎านหนองบัวราย 326 284 112 1,950 
8 บ๎านโคกธาตุ 210 216 76 1,326 
9 บ๎านโคกเมือง 353 386 169 2,459 
10 บ๎านหนองร๎าน 279 279 93 1,130 
11 บ๎านจรเข๎มาก 448 497 190 2,123 
12 บ๎านโคกปราสาท 169 153 71 1,238 
13 บ๎านโคกอาหงวน 141 128 62 1,870 
14 บ๎านโคกเครือ 72 58 31 450 
15 บ๎านโคกเมือง 307 361 134 1,750 
16 บ๎านบัว 515 522 179 2,150 
17 บ๎านบุ 401 386 165 19,567 
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18 บ๎านโคกเมือง 278 325 93 83 
รวม 5,452 5,644 2,216 45,678 

 
 6.8.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
         1. พ้ืนที่ท านา   จ านวน  23,738  ไรํ 
         2. พ้ืนที่ท าไรํ    จ านวน    4,640  ไรํ 
 6.8.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
         แหลํงน้ าด๎านการเกษตร  จ านวน  72  แหํง 
 6.8.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
        แหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  จ านวน  59  แหํง 
           ( ข๎อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า ) 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
        ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ในเขตต าบลจรเข๎มาก มีวัดและส านักสงฆ์ 
         1.  วัด    จ านวน    5   แหํง 
         2.  ส านักสงฆ์                           จ านวน    4   แหํง 
 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
         -  ประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี 
         -  ประเพณีเข๎าพรรษา  วันเข๎าพรรษาของทุกปี 
         -  ประเพณีลอยกระทง  วันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี 
         -  งานเทศกาลข๎าวมะลิหอมปลาจํอมก๎ุงชมทุํงนกประโคนชัย ชํวงเทศกาลปีใหมํ 
         -  งานบวงสรวงปราสาทเมืองต่ า 
         -  งานประเพณีทางศาสนาอ่ืนๆ 
 
 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ภาษาถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎มาก  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช๎สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  ภาษาถิ่นคือภาษาเขมร  ภาษาไทยอีสาน(ลาว)  และภาษาสํวย  แม๎จะใช๎ภาษาถิ่น
ตํางกัน แตํก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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           1. แหลํงเรียนรู๎ทอเสื่อกก 
    2. แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
           3. แหลํงเรียนรู๎หลํอปราสาทจ าลอง 
           4. กลุํมอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ๎าน (กลองยาว)           
                      5. ศูนย์อนุรักษ์ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ๎าน   
           6. แหลํงเรียนรู๎ทอไหมพรม 
           7. แหลํงเรียนรู๎สมุนไพรมหัศจรรย์ 
                      8. แหลํงเรียนรู๎กลุํมข๎าวฮางภูเขาไฟ 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

           สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่นคือ 
             1. กลุํมอาชีพทอสื่อกก  รวมกลุํมเพ่ือทอเสื่อกกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบตําง ๆ เชํน กระเป๋า ที่รองจาน รองแก๎ว กลํองใสํกระดาษทิชชู ฯลฯ 
             2. กลุํมผลิตของที่ระลึกหลํอรูปปราสาทจ าลอง รวมกลุํมเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได๎
เสริม ต าบลจรเข๎มากมีโบราณสถานที่เกําแกํ คือ ปราสาทเมืองต่ า ปราสาทเขาพนมรุ๎ง  จึงมีการผลิต
ของที่ระลึกจ าหนําย เชํน รูปหลํอปราสาทเขาพนมรุ๎ง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ นางอัปสรา ฯลฯ 
             3. กลุํมบารายไหมไทย มีกิจกรรมการทอผ๎าไหมพ้ืนเมือง โดยมีลายเอกลักษณ์คือ
ลายผักกูด เพ่ือจ าหนํายสินค๎าให๎กับนักทํองเที่ยว 
                         4. กลุํมข๎าวฮางภูเขาไฟ – ข๎าวหอมมะลิภูเขาไฟ  เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น 
เป็นข๎าวหอมมะลิที่มีแหลํงปลูกในท๎องถิ่นซึ่งมีแรํธาตุจากแหลํงที่เคยเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล๎ว ข๎าว
ฮางเป็นข๎าวสาร  แปรรูปตามกรรมวิธีภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
              5. กลุํมข๎าวภูเขาไฟ  รูปแบบการผลิตในการปลูกข๎าวแบบอินทรีย์ แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ เชํน ข๎าวภูเขาไฟ ข๎าวฮางภูเขาไฟ เป็นข๎าวหอมมะลิชั้นดีที่ปลูกบนดินที่เกิดจากการทับถม
ของดินภูเขาไฟที่ดับสนิทแล๎ว มีแรํธาตุอุดมสมบูรณ์มากมาย ท าให๎ข๎าวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมี
ความนุํมและหอม ปัจจุบันมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให๎สามารถเก็บไว๎ได๎นานโดยไมํสูญเสียความหอม
และขยายตลาดออกสูํประเทศเพ่ือนบ๎าน  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรน้ า  แหลํงน้ าที่ส าคัญที่ประชาชนได๎ใช๎ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
คือ น้ าฝน และน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติ แตํแหลํงน้ าธรรมชาติไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ตลอดปี  ซึ่ง
บางสํวนได๎มีการพัฒนาปรับปรุง  แตํยังเหลืออีกหลายแหํงจ าเป็นต๎องพัฒนาล าน้ า  ล าห๎วยตํางๆ  ให๎
สามารถเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ได๎ตลอดปี 
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  ทรัพยากรป่าไม้  ต าบลจรเข๎มากมีพ้ืนที่บางสํวนอยูํในเขตป่าสงวนแหํงชาติ  ติดตํอ
กับต าบลเขาคอก เขาปลายบัดติดกับต าบลตาจง แตํสภาพป่าไม๎ได๎ถูกบุกรุกท าลายเพ่ือใช๎ในการท าไรํ 
ท านา ท าให๎พ้ืนที่ป่ามีจ านวนลดลง และมีป่าสงวนแหํงชาติ  ป่าเขาพนมรุ๎งบางสํวน  ปัจจุบันมีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจคือยางพาราและมันส าปะหลัง  

  ภูเขา  ต าบลจรเข๎มากมีพื้นที่พ้ืนที่ติดกับเขาปลายบัดและเขาพนมรุ๎ง ซึ่งอยูํในเขต
รับผิดชอบของกรมศิลปากรและกรมป่าไม๎ 

  
 
 
  

         
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ  ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีท าการประเมิน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน 
(Simple Random Sampling) จ านวนร้อยละ 5 ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การ
ก าหนดตัวอย่าง (Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane 
(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 0.05 ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 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
พึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ประเด็น จ านวน 16 ข้อ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมค าตอบ
และปลายปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ( Check List ) รวมจ านวน 4 ข้อ 
           สว่นที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 64 ข้อ (1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จ านวน 

16 ข้อ (2) ด้านช่องทางการให้บริการ จ านวน 16 ข้อ (3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  จ านวน 16 ข้อ 

(4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 16 ข้อ  
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  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ปลายเปิด 
 
 
 
3.3 กระบวนการประเมินผล 

3.3.1 การวางแผน 

- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 

- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 

- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมาย 
3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 

- สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และผู้ประเมินสร้างข้ึน 

- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
3.3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- น าเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วน
ต 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  
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 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่ส าคัญหลายอย่างถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพ่ือให้ ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.6.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กัน
มากที่สุดใช้สัญลักษณ์  X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยน าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย
จ 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        
มีลักษณะคล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก 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 มีการแปล

ผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ     
มีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00  ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

 
 
3.7.3 น าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 
คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. และน า
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความพึง
พอใจได้ ดังนี้ 
  

  ค่าเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)      คะแนน 
  มากกว่า 5   มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป   10 

มากกว่า 4.75   ไม่เกินร้อยละ 95    9 
มากกว่า 4.5   ไม่เกินร้อยละ 90    8 
มากกว่า 4.25   ไม่เกินร้อยละ 85    7 
มากกว่า 4   ไม่เกินร้อยละ 80    6 
มากกว่า 3.75   ไม่เกินร้อยละ 75    5 
มากกว่า 3.5   ไม่เกินร้อยละ 70    4 
มากกว่า 3.25   ไม่เกินร้อยละ 65    3 
มากกว่า 3   ไม่เกินร้อยละ 60    2 



 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจรเขม้าก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรมัย์    ประจ าปี  2564 

 

32 

ตั้งแต่ 2.75   ไม่เกินร้อยละ 55    1 
ต่ ากว่า 2.5   น้อยกว่าร้อยละ 50   0 

 
3.7.4 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กันให้อยู่ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน  
ในเขตรับผิดชอบ จ านวน 410 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพ่ือประเมินผลระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการในประเด็นต่อไปนี้  ระดับความพึงพอใจด้านผลการ
ปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้ 

1)  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือสาธารณภัย)   
2)  ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
3)  ด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)   
4)  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  
5)  ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)  

 
ซึ่งน าเสนอรายละเอียดตามล าดับและงานบริการที่ท าประเมินต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                       (ช่วยเหลือสาธารณภัย)  
             ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี  
                       (การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)   
 ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
                        (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 
 ตอนที่ 6 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)  
 ตอนที่ 7 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ   
 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 215 52.44 

เพศหญิง 195 47.56 

รวม 410 100.00 

 
 จากตารางที ่ 1  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      

ในองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน  410 คน ส่วนใหญ่เป็น  

เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  52.44  รองลงมา  คือเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  47.56   

ชาย, 215, 52.4%

หญงิ, 195, 47.6%

ชาย หญงิ
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ภาพที่  2  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ  
   
ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18 ปี 13 3.17 

อายุ  18 – 30  ปี 60 14.63 

อายุ  31 - 50  ปี 125 30.49 

อายุ  51 – 60  ปี 95 23.17 

อายุสูงกว่า  60  ปี 117 28.54 

รวม 410 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 410 คน ส่วนใหญ่มีอายุ  31-50  

ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.49 รองลงมาคือ อายุสูงกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.54 และต่ าสุด คือ ต่ ากว่า 

18 ปี  คิดเป็นร้อยละ  3.17 
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อายุสูงกว่า60ปี, 
117, 28.5%

อายุ51-60ปี, 95, 23.2%
อาย3ุ1-50ปี, 125, 30.5%

อายุ18-30ปี, 60, 14.6%

อายุต่ ากว่า 18 ปี, 13, 3.2%

อายุต่ ากว่า 18 ปี อายุ18-30ปี อายุ31-50ปี อายุ51-60ปี อายุสูงกว่า60ปี

 
 

ภาพที่  3  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
 
 
 

1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี  3  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 194 47.32 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 127 30.98 

อนุปริญญา/ปวส. 56 13.66 

ปริญญาตรี 32 7.80 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.24 

รวม 410 100.00 

  
 จากตารางที่  3  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน  410 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษา
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ระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  47.32  รองลงมา  คือ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/ เทียบเท่า 

คิดเป็นร้อยละ  30.98  และต่ าสุดคือ  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 0.24 
 

สงูกวา่ปริญญาตร,ี 
1, 0.2%

ปริญญาตร,ี 32, 7.8%

อนุปริญญา/ปวส., 
56, 13.7%

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
, 127, 31.0%

ประถมศึกษา, 
194, 47.3%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

 
 

ภาพที่  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 

1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  
 
ตารางท่ี  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

แม่บ้าน 124 30.24 

เกษตรกร 206 50.24 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 26 6.34 

รับราชการ 17 4.15 

รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 

นักเรียน/นักศึกษา 29 7.07 
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อ่ืนๆ ระบุ..(รับจ้างทั่วไป) 8 1.95 

รวม 410 100.00 

  
 จากตารางที่  4  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      

ในองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน  410  คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  50.24  รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  30.24  และต่ าสุด คือ 

อาชีพรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  0.00 

นักเรียน/นักศึกษา, 29, 7.1%อ่ืนๆ(รับจ้างทัว่ไป), 8, 2.0%
รัฐวิสาหกิจ, 0, 0.0%

รับราชการ, 17, 4.1%

ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย, 
26, 6.3%

เกษตรกร, 206, 50.2%

แม่บ้าน, 124, 30.2%

แม่บ้าน เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา อื่นๆ(รับจ้างท่ัวไป)

 
ภาพที่  5  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือสา
ธารณภัย)   
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และ 
             ขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 96.40 4.82 .66 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 

95.40 

 

4.77 

 

.61 

 

มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 

94.20 

 

4.71 

 

.66 

 

มากที่สุด 

 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 

94.00 

 

4.70 

 

.75 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.00 4.75 .42 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านกระบวนการ และขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.00 ( x = 4.75, S.D. = .42)  
เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า การให้บริการมีความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = .66)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 94.80 4.74 .62 มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

95.60 

 

4.78 

 

.55 

 

มากที่สุด 

 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

ค าแนะน า 

95.40 

 

4.77 

 

.63 

 

มากที่สุด 

 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 

94.80 

 

4.74 

 

.64 

 

มากที่สุด 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

โดยรวม 95.15 4.76 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x = 4.76, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม ด้าน
ย่อย พบว่า มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอ้ยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .55)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง

กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 94.40 4.72 .59 

 

มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 94.80 4.74 .65 

 

มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 94.00 4.70 .65 

 

มากที่สุด 

3.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 95.60 4.78 .62 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 94.70 4.74 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.70 ( x = 4.74, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .62)   
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 95.00 4.75 .67 

 

มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 95.40 4.77 .57 

 

มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 96.00 4.80 .58 

 

มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.60 4.78 .64 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.50 4.78 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจ งานบริการด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x = 4.78 , S.D. = .36)          
เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ด้านการมีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .58) 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ช่วยเหลือสาธารณภัย)  ทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 95.00 4.75 .42 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.15 4.76 .35 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.70 4.74 .35 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 95.50 

 

4.78 

 

.36 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.09 4.75 .19 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ช่วยเหลือสาธารณภัย)  ทั้ง 4 ด้าน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.09 ( x =4.75, S.D. = .19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x = 4.78, S.D. = .36)  
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ภาพที่  6  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ช่วยเหลือสาธารณภัย)  ทั้ง 4 ด้าน  
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรอืภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 96.00 4.80 .63 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 

95.20 

 

4.76 

 

.61 

 

มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครือ่งมือ 

95.00 

 

4.75 

 

.66 

 

มากที่สุด 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 

95.40 

 

4.77 

 

.75 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.40 4.77 .42 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ      
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .42) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า การให้บริการมีความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
96.00 ( x = 4.80, S.D. = .63)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง 
               การให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 94.80 4.74 .62 

 

มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 96.40 4.82 .55 

 

มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

ค าแนะน า 95.20 4.76 .63 

 

มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ 95.60 4.78 .64  
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ผู้รับบริการ มากที่สุด 

โดยรวม 95.50 4.78 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x = 4.78, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม  ด้านย่อย พบว่า 
มีช่องทางในประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจรอ้ยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = .55)   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที ่
                ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง

กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.00 4.75 .59 

 

มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.00 4.75 .65 

 

มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.40 4.77 .65 

 

มากที่สุด 

3.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 95.60 4.78 .62 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x = 4.76, S.D. = .35)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     
มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .62)   
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ   
                สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 96.80 4.84 .67 

 

มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 96.40 4.82 .57 

 

มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 96.00 4.80 .58 

 

มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.80 4.79 .64 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 96.25 4.81 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.25 ( x = 4.81, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตาม
ด้านย่อย พบว่า สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.80 ( x = 4.84, S.D. = .67) 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ    
                ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   ทั้ง 4 ด้าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 95.40 4.77 .42 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.50 4.78 .35 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.25 4.76 .35 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

96.25 

 

4.81 

 

.36 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.60 4.78 .32 มากที่สุด 
   

 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้ง 4 ด้าน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 
( x =4.78, S.D. = .32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.25 ( x =4.81, S.D. = .36) 
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ภาพที่  7  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการในภาพรวม 
ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้ง 4 ด้าน 

ตอนที่ 4  ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)   
 
ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 93.80 4.69 .66 

 

มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 95.60 4.78 .60 

 

มากที่สุด 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 94.00 4.70 .64 

 

มากที่สุด 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 95.40 4.77 .71 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 94.70 4.74 .40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ     

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.70 ( x = 4.74, S.D. = .40) เมื่อพิจารณา

ตามด้านย่อย พบว่า การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .60)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง 

                การให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 95.40 4.77 .63 

 

มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 96.40 4.82 .54 

 

มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

ค าแนะน า 95.60 4.78 .67 

 

มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 95.00 4.75 .68 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.60 4.78 .38 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .38) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     

มีช่องทางในประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอ้ยละ 96.40 ( x = 4.82 , S.D. = .54)   
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ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที ่
                ผู้ให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 96.40 4.82 .60 

 

มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 94.40 4.72 .61 

 

มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 96.00 4.80 .70 

 

มากที่สุด 

3.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 94.80 4.74 .68 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.40 4.77 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = .60)   
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ          
                สิ่งอ านวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 95.20 4.76 .65 

 

มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 95.00 4.75 .58 

 

มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.00 4.75 .60 

 

มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.80 4.79 .65 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 .36 มากทีสุ่ด 
   

  จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x = 4.76, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตาม     

ด้านย่อย พบว่า มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม           

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x = 4.79, S.D. = .65) 
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ    
                ด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)  ทั้ง 4 ด้าน  

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 94.70 4.74 .40 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.60 4.78 .38 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.40 4.77 .35 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

95.25 

 

4.76 

 

.36 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.24 4.76 .29 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านการศึกษา (การรับ
สมัครเด็กก่อนวัยเรียน)  ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  ร้อยละ 95.24 
( x =4.76, S.D. = .29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x =4.78, S.D. = .38)  
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ภาพที่  8  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานด้านการศึกษา  

(การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)  ทั้ง 4 ด้าน 
ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ)  
 
ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 95.00 4.75 .32 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 95.40 4.77 .36 มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 94.40 4.72 .32 มากที่สุด 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

เครื่องมือ 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 96.00 4.80 .34 มากที่สุด 

โดยรวม 95.20 4.76 .22 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ     

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x = 4.76, S.D. = .22) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .34)   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง              
               การให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 95.20 4.76 .59 มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 95.60 4.78 .60 มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

ค าแนะน า 94.00 4.70 .60 มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 95.00 4.75 .54 มากที่สุด 

โดยรวม 94.95 4.75 .39 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.95 ( x = 4.75, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า      
มีช่องทางในประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจรอ้ยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .60)   
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ตารางท่ี 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ   
                ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 96.20 4.81 .32 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.00 4.75 .36 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.20 4.76 .31 มากที่สุด 

3.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 94.80 4.74 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 4.77 .22 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x = 4.77, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.20 ( x = 4.81, S.D. = .32)   
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ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ   
                สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 94.80 4.74 .32 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 96.20 4.81 .36 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 96.40 4.82 .35 มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 96.20 4.81 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.90 4.80 .25 มากที่สดุ 
   

  จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.90 ( x = 4.80 , S.D. = .25) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  สะดวก เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = .35) 
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ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ 
                ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  ทั้ง  4 ด้าน  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 95.20 4.76 .22 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 94.95 4.75 .39 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.30 4.77 .22 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

95.90 

 

4.80 

 

.25 

 

มากที่สุด 

 

โดยรวม 95.34 4.77 .30 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.34 ( x =4.77, S.D. = .30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.90 ( x =4.80, S.D. = 
.25)   
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ภาพที่  9  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  ทั้ง 4 ด้าน 
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ตอนที่ 6 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)  
 
ตารางท่ี 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 94.40 4.72 .32 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 94.80 4.74 .36 มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 95.20 4.76 .32 มากที่สุด 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 95.40 4.77 .34 มากที่สุด 

โดยรวม 94.95 4.75 .22  มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ     

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.95 ( x = 4.75, S.D. = .22) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .34)   
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง              
               การให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 94.60 4.73 .59 มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 95.00 4.75 .60 มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

ค าแนะน า 94.80 4.74 .60 มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 95.20 4.76 .54 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 94.90 4.74 .39  มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 26 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.90 ( x = 4.74, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า      
มีช่องทางรับฟังขอ้คิดเห็นของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 
( x = 4.76, S.D. = .54)   
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ตารางท่ี 27  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ   
                ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ   
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 94.00 4.70 .32 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 94.80 4.74 .36 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 94.40 4.72 .31 มากที่สุด 

3.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 95.00 4.75 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 94.55 4.73 .22 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 27 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.55 ( x = 4.73, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.00 ( x = 4.75, S.D. = .57)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 28  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ   
                สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 95.00 4.75 .32 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 94.00 4.70 .36 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.60 4.78 .35 มากที่สุด 
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 94.40 4.72 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 94.75 4.74 .25 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 28 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.75 ( x = 4.74 , S.D. = .25) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า มีเครื่องมือ/ อุปกรณ/์ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  สะดวก เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 29  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ 
                ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)   4  ด้าน  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ 94.95 4.75 .22  
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ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ให้บริการ มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 94.85 4.74 .39 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.55 4.73 .22 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

94.75 

 

4.74 

 

.25 

 

มากที่สุด 

 

โดยรวม 94.78 4.74 .30 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 29 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสาธารณสุข (การรับ-
ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน) ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 
( x =4.74, S.D. = .30)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.95 ( x =4.75, S.D.=.22)   
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ภาพที่  10  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านพัฒนาชุมชน 
และสวัสดิการสังคม ทั้ง 4 ด้าน 
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ตอนที่ 7 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วน                    
           ต าบลจรเข้มาก  
 
ตารางท่ี 30 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  
 

ประเด็นหลัก 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

 
1. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ช่วยเหลือสาธารณภัย)  95.09 4.75 .19 

 

มากที่สุด 

2. ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  95.60 4.78 .32 

 

มากที่สุด 

3. ด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัย
เรียน)   95.24 4.76 .29 มากที่สุด 

4. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  95.34 4.77 .30 มากที่สุด 

5. ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉิน) 94.78 4.74 .30 มากที่สุด 

โดยรวม 95.21 4.76 .28 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x =4.78, S.D. 
=.32) รองลงมาคือ งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)   
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.34 ( x =4.77, S.D. = .30) และงานบริการด้านสาธารณสุข
(การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน) มีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78  
( x =4.74, S.D. = .30)   
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ภาพที่ 11  แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบุรีรัมย์ 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการศึกษา 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ งานบริการ  5 งาน ดังนี้   

1)  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือสาธารณภัย)       
2)  ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      
3)  ด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)      
4)  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)        
5) ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน)    

5.2 สรุปผล 
จากการศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการและคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.21  (

=4.76, S.D. = .28)  ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และงานบริการ 5 งาน พบว่า ด้านรายได้หรือภาษี 
(การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( =4.78, S.D. =.32) 
รองลงมาคือ ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)   มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.34 (=4.77, S.D. = .30) ด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)   มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.24 (=4.76, S.D. = .29) ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือสา
ธารณภัย)  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.09 (=4.75, S.D. = .19)  ด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน)   มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 (=4.74, S.D. = .30)  ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก
ที่สุดตามล าดับเช่นกัน 

x
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  จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการและคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาค
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
จรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานบริการ 5 ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการร้อยละ 95.21  แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มาก ว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความ
พร้อมมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอันดี สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ 
POSDCORB ใน 7 ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 
ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้ 10 คะแนน   

ส าหรับแต่ละด้าน พบว่า     
งานบริการ 4 งาน พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.21 ซึ่งมีระดับความ

พึงพอใจสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
จรเข้มาก  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  คือ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการและการอนุรักษ์   
                              ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   กีฬาและ
วัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการบ้านเมืองที่ดี 
 
 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้น
ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กร
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ตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ผู้มารับบริการ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดท าแผน การแข่งขันกีฬา และงานประเพณี งาน
บุญประจ าปี และการบริการของเจ้าหน้าที่ 
 

 
2) สิ่งที่ควรปรับปรุง  

2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค (ด้านโยธา)  
  1.ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ความทั่วถึง การใช้งาน) หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามทีส่าธารณะ ยังไม่ทั่วถึงมี หลอดไฟช ารุด ควรมีการตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง    
  2. ถนนตามเส้นทางต าบลจรเข้มาก  หลายสายช ารุด ควรมีงบซ่อมแซม ปรับปรุง ทุก
ปี เพื่อจะคงสภาพให้ใช้งานได้นาน ๆ ไม่ต้องลื้อท าใหม่ 
  3. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นและให้ทั่วถึง 
  4. ซ่อมแซมถนน ในพ้ืนที่ต าบลจรเข้มาก และเพ่ิมท่อระบายในหมู่บ้าน 

  2.2 ด้านสาธารณสุข 
  1. การก าจัดลูกน้ ายุงลาย ควรเพิ่มจ านวนครั้งในการด าเนินการ 
  2. ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะท่ีถูกต้องให้ชาวบ้าน และอยากให้รณรงค์ ให้ความรู้
การเก็บขยะ การแยกขยะ หรือมีถังขยะแยกประเภทแจกตามหมู่บ้าน 

  2.3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและ 

                ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
       2.4 ด้านรายได้หรือภาษี 

  อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีต่างๆให้กับ
ประชาชนในเขตต าบลจรเข้มาก  

 
3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   



 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจรเขม้าก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรมัย์  ประจ าปี 2564 
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3.1 จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณูปโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะงบซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านต าบลจรเข้มากตามซอกซอยในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

3.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาด้านอ่ืนที่ อบต.
รับผิดชอบ 

3.3 ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มากลงพ้ืนที่เพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้ทั่วถึง มีความเป็นกันเอง เพ่ือรับทราบปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขอย่างบูรณาการ   

3.4 การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือด้านการเกษตร เช่น งบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง 
และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว   
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                  แบบสอบถาม No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    

 

อบต./ทต. ที่ให้บริการ................................................จังหวัด.................วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้อมูล...................................................... 

 

ค าชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก 
อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิ่งอ 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...............................................)  

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี  2564 

ข้อที ่1.1 

ข้อที่  1.2 

ข้อที่  1.3 

ข้อที่  1.4 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

2.1       2.2         2.3        2.4        2.5    

2.6       2.7         2.8        2.9       2.10    



 

 

 

 

โครงการที่ 1 : งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือสาธารณภัย) 

ล าดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ด ี
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      

 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 

     

 

 ขอขอบพระคุณอย่างย่ิงในความอนุเคราะห์ของท่าน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

โครงการความร่วมมือในการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ อปท. กับ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  



โครงการที่ 2 : งานบริการด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ล าดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ด ี
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขัน้ตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      

 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 

     

 
 

 

 

 



โครงการที่ 3 : งานบริการด้านการศึกษา (การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน) 
 

ล าดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ด ี
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      

 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 

     

 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 4 : งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

ล าดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ด ี
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      

 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 

     

 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 5 : งานบริการด้านสาธารณสุข (การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน) 

ล าดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ด ี
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน า      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      

 3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 

เหมาะสม 

     

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 



............................................................................................................................. ............................................................ ........

............................................................................................................................. .................................................................... 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................... .............................. 

.................................................................................................... .............................................................................................  
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