




รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่                         
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ 
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา                           
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) 
ได้กลุ่มตัวอยา่งข้ันต่ าเท่ากับ 382 คน เพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 15 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับ
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลางระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 
2562 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้
บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

สรุปผลกำรประเมิน 
 

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 42.0 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อย
ละ 39.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 35.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 37.0 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด ร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.8 ตามล าดับ 
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 2. ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนทองหลำง อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
  2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็ น         
ร้อยละ 94.0 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.5 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.2 
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.0 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อย
ละ 91.7 ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมทิี ่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล             
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
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 2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ                 
พึงพอใจมากที่สุด คือ งานด้านการศึกษา ร้อยละ 94.6 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือ
ภาษี ร้อยละ 94.2 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 93.8 
(9 คะแนน) และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 93.7 (9 คะแนน) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล             
              โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ ำแนกตำมงำนที่มำใช้บริกำร 
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รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

3. ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนทองหลำง อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมงำนที่มำใช้บริกำร 
    3.1 งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง 
              ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 93.8 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.8 
และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.2 ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูก
     สิ่งก่อสร้ำง 
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รวม

พอใจ

เฉยๆ
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  3.2 งำนด้ำนกำรศึกษำ        
       ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ร้อยละ 95.9 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 94.6 และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.5 ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 4 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนกำรศึกษำ 
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3.3 งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี 
       ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 94.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.0 และด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมทิี ่5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              

โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี
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3.4 งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
     ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 93.7 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อย
ละ 95.8 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.1 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.5 ตามล าดับรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 6 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำร

สังคม 
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4. ปัญหำและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง  
 4.1 ปัญหำในกำรให้บริกำร   
               4.1.1 การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างมีเอกสารเยอะมาก ถ้าเป็นไปได้อยากให้มี

การลดจ านวนเอกสารลงบ้างเพราะมีปัญหาคือไม่เข้าใจการเตรียมเอกสาร 
               4.1.2 เสริมอาชีพระยะสั้นขาดความต่อเนื่อง และอบต.มีแต่การส่งเสริมแต่ไม่มี

ช่องทาง การตลาดให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอยากให้ส่งเสริมให้รายได้  
               4.1.3 การจัดเก็บภาษีอยากเสนอให้ทางอบต.แจ้งข่าวสารล่วงหน้าเนื่องจากบางที

เตรียมเงินไปจ่ายไม่ทัน  
 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง  
     4.2.1 อยากให้ อบต.เน้นการส่งเสริมเกี่ยวกับการท าอาชีพให้มาก ๆ และมีความ

หลากหลายในอาชีพและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามันไม่มีความต่อเนื่อง  
              4.2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ยังไม่ทั่วถึงชาวบ้านเท่าที่ควร จึง

อยากให้มีการประกาศข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องบ่อย ๆ ซ้ า ๆ  
         4.2.3 ถนนที่อยู่บริเวณริมทางรถไฟมีแต่ฝุ่น รวมทั้งป้ายบอกทางและไฟทางก็มีการ

ช ารุดอยากให้มีการแก้ไขด้วย 



 

 

ค ำน ำ 
 

 ด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดโดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ มากมายซึ่งรัฐได้
ด าเนินการกระจายอ านาจในด้านต่าง ๆ  ให้กับองค์กรปกครองท้องถ่ินเพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังให้อิสระ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอ านาจทางการบริหารภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด ถือว่ามีความคล่อง
ตัวอย่างมาก ในทางการบริหารในปัจจุบัน ทั้งนี้ส าหรับการจัดบริการสาธารณะตามกรอบอ านาจหน้าที่
ที่กฎหมายก าหนดไว้ เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถ่ินในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการจะด าเนินงานโครงการหรือภารกิจใด ๆ 
ต้องมาจากความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตท้องถ่ินนั้น ๆ เมื่อมีการด าเนินงาน
ตามภารกิจแล้วหน่วยงานจะต้องมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง เพื่อน าผลการประเมินนั้นไปประกอบการ
ตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายของฝ่ายบริหารหรือการสั่งการในการ
แก้ไขปัญหาน้ัน ๆ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจนี้ 
    ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองหลางครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญ คือ การสะท้อนภาพการท างานของหน่วยงานจาก
ประชาชนที่มารับบริการ ทั้งในด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งด้านช่องทางการให้บริการ โดยในการด าเนินการประเมิน
ได้ท าการประเมินงานที่ให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้าน
การศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รายงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ทั้งนี้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะผู้ด าเนินการประเมินขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจด้วยดี   
  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ
ประเมินดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

             
         สถาบันวิจัยและพัฒนา 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ควำมเป็นมำของกำรประเมิน 

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังด า รงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมี
ความเข้มแข็ง ในระยะยาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไข
ปัญหาปากท้องสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชนพร้อมสร้างหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ภายใต้การบูรณาการทางการบริหารทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐจะกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิม
บทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการ
ให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
และมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่รวมถึงการจัดให้
มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ให้มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562 : 1-29) ส าหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่
ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นจึงส าคัญ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 
:11)  จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการบัญญัติความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้ว
นั้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจากการถ่ายโอน
ภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นองค์กรบริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น 
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โดยมีภารกิจหลัก ๆ แบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้าน
การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต
ต าบลที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
บริหารงานจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้านในต าบลนั้น ๆ หมู่บ้านละ 2 คน สภา อบต.มีหน้าที่ในการให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาต าบล ร่างข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  และควบคุม
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารอบต.และส่วนที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยนายก อบต. แต่งตั้งรองนายก อบต. 2 คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต.เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของ อบต.ตามที่นายก อบต.ได้มอบหมาย และแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. 1 คน ซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกสภา อบต.หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมาย
ก าหนดนั้น ได้แก่ จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และพิการ คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทาง
ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและตามสมควร 

ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึง
เกิดประเด็นค าถามที่มากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการ
จัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด 
ยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ยิ่งแต่ต้องท างานที่ถูกต้องตามกฎหมายและตรงใจประชาชน 
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่ต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการสร้างผลงาน
และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 



3 

 

 

 

และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเฝ้ามองเพ่ือประเมินความส าเร็จของการ
บริหารงาน   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของอ าเภอบัวใหญ่ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบัวใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 หมู่ที่ 2 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร ต าบลโนนทองหลาง มีเนื้อ
ที่โดยประมาณ 58.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  36 ,756 ไร่ ต าบลโนนทองหลาง มีจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง     
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง มีประชากร จ านวน 8,551 คน 2,239 ครัวเรือน โดยแยกเป็น
ชาย 4,387 คน เป็นหญิง 4,164 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 145 คน/ตารางกิโลเมตร ประชาชนโดย
ส่วนใหญ่ สภาพทางสังคมเป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น อาชีพท าไร่ 
ท านา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ประชาชนบางส่วนต้องไปรับจ้างแรงงานต่างพ้ืนที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขต
พ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังพบปัญหาด้าน
ช่องทางการตลาด ไม่มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า  ประชาชนยังจัดตั้งกลุ่มอาชีพยังไม่เป็นรูปธรรม      

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานจะต้องท าการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริห ารส่วนต าบลโนน
ทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยจะท าการส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งาน
ด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยขอความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในครั้งนี้ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการให้บริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ขอบเขตของกำรประเมิน  

  การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
2. งานด้านการศึกษา  
3. งานด้านรายได้หรือภาษี  
4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ระยะเวลำในกำรประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน  2562  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

    1. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ได้ทราบข้อมูลด้านความ             
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
โนนทองหลาง และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ให้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    2. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ได้รับข้อมูลในการ
ด าเนินงานของตนเอง และสามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการในหน่วยงานของตนเองได้ 

    3. ผลจากการประเมินท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ทั้งในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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   4. ผลจากการประเมินในทุกตัวสามารถเป็นข้อมูลทางการบริหารเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ในการด าเนินการพัฒนางานให้ตรงกับความตรงการของประชาชน พร้อมทั้งเป็นแนวทาง
ในการก าหนดรูปแบบการส่งสารข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้น 
 



 
 

บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 

อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา 
 
สภาพทั่วไป 

  1. ภูมิประเทศ / ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
อ าเภอบัวใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 หมู่ที่ 2 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ห่าง
จากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร ต าบลโนนทองหลาง มีเนื้อที่โดยประมาณ 58.81 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  36,756 ไร่ 
 2. ลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลโนนทองหลาง มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกข้าว ท าไร่ ท าสวน และสภาพพ้ืนดินบางส่วนเป็นพ้ืนที่ดินเค็ม มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้  
  ทิศเหนือ จดต าบลหนองบัวสะอาด ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
  ทิศใต้  จดอ าเภอคง 
  ทิศตะวันออก จดต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
  ทิศตะวันตก  จดต าบลหนองมะนาว อ าเภอบัวใหญ่   
 3. ลักษณะภูมิอากาศ  
 ต าบลโนนทองหลางมีลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
                   1. ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
                   2. ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
                   3. ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
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 4. ลักษณะของดิน  
 ต าบลโนนทองหลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะสภาพดินเป็นดินเค็ม ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่ง
ท าการเกษตรไม่ได้ผลผลิตทางการเกษตรเท่าที่ควร 
 5.  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ลักษณะแหล่งน้ าภายในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ซึ่ง
ทางหน่วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงและขุดลอกแหล่งน้ าบางส่วนแล้ว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง ได้มีนโยบายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในฤดูฝนแล้ง โดยการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือขุดลอกและก่อสร้างฝายกั้นน้ าดังกล่าว 
 6. ลักษณะของไม้/ป่าไม้   
 ลักษณะของไม้และป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง มีสภาพป่าไม้ทรุดโทรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองหลาง ได้มีนโยบายส่งเสริมและรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การจัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ , โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชด าริ เป็นต้น 

7. เนื้อที่และเขตการปกครอง 
  ต าบลโนนทองหลาง มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  โดยมีผู้ใหญ่บ้านดูแลรับผิดชอบ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 รายช่ือหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง นายมนัส  การถาง (ก านันต าบลโนนทองหลาง) 
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดโนนทองหลาง นางสาวพรรณี  ศิริลิมประพันธ์ 
หมู่ที่ 3 บ้านบัวน้อย นางสาวสุทิดา  จันคร 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก นายสมบัติ  บุญสิทธ์ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม นายพูนศักดิ์  ผาศิลป์ 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ นายจรูญ  ส าเภาลี 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง นายวิรัตน์  รักสุจริต 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน นายสมบูรณ์  จันทร์ภิรมย์ 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนกระพ้ี นายช านาญ พลสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านดอนชุมช้าง นายสมัย  นาดี 
หมู่ที่ 11  บ้านศรีพัฒนา นายจุน  มะโนเบ้า 
หมู่ที่ 12 บ้านป่าตอง นายทองจันทร์  พิชะนะชน 
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 รายช่ือหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด นายประสิทธิ์  ขอนบกลาง 
หมู่ที่ 14 บ้านดอนโก่ย นายนิคม  แสนคง 
หมู่ที่ 15 บ้านชัยเจริญ นายสมบูรณ์  แสนนั่งล้อม 

 ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการเข้าร่วมรับฟัง
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน  
 

8. จ านวนประชากร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง มีประชากร จ านวน 8,551 คน 2,239 ครัวเรือน โดย
แยกเป็นชาย 4,387 คน เป็นหญิง 4,164 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 145 คน/ตารางกิโลเมตร จ าแนกตาม
หมู่บ้าน ได้ดังนี้   

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านบัวน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน 

256 
120 
120 
541 
316 
454 
341 
325 

276 
109 
94 
536 
279 
429 
338 
329 

532 
229 
214 

1,077 
595 
883 
679 
654 

134 
81 
57 
275 
155 
212 
183 
167 

หมู่ที่ 9 บ้านโนนกระพ้ี 
หมู่ที่ 10 บ้านดอนชุมช้าง 
หมู่ที่ 11 บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่ 12 บ้านป่าตอง 
หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 14 บ้านดอนโก่ย 
หมู่ที่ 15 บ้านชัยเจริญ 

365 
376 
340 
211 
366 
56 
200 

361 
351 
312 
177 
328 
57 
188 

726 
727 
652 
388 
694 
113 
388 

187 
202 
161 
97 
179 
35 
114 

รวม 4,387 4,164 8,551 2,239 
 
 



9 
 

 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
  1. การเกษตร 
 ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ  ได้แก่  อาชีพหลัก  ท านา  ท าไร่  ท าสวน  อาชีพรอง   รับจ้าง  ค้าขาย 
 2. การประมง 
 (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลางไม่มีการประมง)  
 3. การปศุสัตว์ 
 การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยง
ในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค
เองในครัวเรือน 
 4. การบริการ 
 - รีสอร์ท จ านวน   1      แห่ง 
 5. การท่องเที่ยว 
 (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว) 
 6. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

-  อู่ซ่อมรถ     9 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ     7 แห่ง   
-  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก    6 แห่ง 
-  โรงส ี    27 แห่ง  (ขนาดเล็กและกลาง) 
-   ร้านค้า   85 แห่ง  (ร้านค้าหมู่บ้านขนาดเล็ก) 
-  ร้านตัดผม     5 แห่ง 
- รีสอร์ท    1         แห่ง 

มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  5   กลุ่ม 
1. กลุ่มเกลือไอโอดีน   หมู่ 2 
2. กลุ่มสานตะกร้าเชือกมัดฟาง  หมู่ 4, หมู่ 11 
3. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์    หมู่ 8 
4. กลุ่มทอผ้าฝ้าย   หมู่ 9 
5. กลุ่มทอเสื่อ    หมู่ 13  
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7. แรงงาน 
  ด้านแรงงาน โดยส่วนใหญ่พ้ืนที่ต าบลโนนทองหลางเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม แรงงานจะเป็นแรงงาน
รับจ้างและแรงงานท าเองโดยไม่เป็นลูกจ้างผู้ใด และพบว่า แรงงานบางส่วนออกไปท างานรับจ้างต่างถิ่นอีก
เป็นจ านวนมาก เพ่ือรับจ้างหาเลี้ยงชีพ จากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพสูง 
 

สภาพทางสังคม 
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สภาพทางสังคมเป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ

หลัก เช่น อาชีพท าไร่ ท านา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ประชาชนบางส่วนต้องไปรับจ้าง
แรงงานต่างพ้ืนที่   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพเสริมให้กับประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังพบปัญหา
ด้านช่องทางการตลาด ไม่มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า  ประชาชนยังจัดตั้งกลุ่มอาชีพยังไม่เป็นรูปธรรม 
   1. การศึกษา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ให้ความส าคัญด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันโรงเรียน และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านการศึกษา  ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้มาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยมีสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง ดังนี้ 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่
เปิดสอน 

หัวหน้าสถานศึกษา ที่ตั้ง 

1.   ศพด. บ้านโนนทองหลาง อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย นางบังอร ลพพันธ์ทอง หมู่ที่ 1 
2.   ศพด. บ้านหนองไผ่ล้อม อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย นางดารา  นาชัยพลอย หมู่ที่ 5 
3.   ศพด. บ้านไร่ อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย นางอัมพร บรรดาศักดิ์ หมู่ที่ 6 
4.   ศพด. บ้านหันดอนดู่ อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย นางสุมาลี  สมพงษ์ หมู่ที่ 8 
5.   ศพด. บ้านโนนกระพ้ี อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย นางนวลอนงค์ สืบสุนทร หมู่ที่ 9 
6.   ศพด. บ้านดอนชุมช้าง อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย นางวิลาวัลย์ จันทร์นอก หมู่ที่10 
7.   ศพด. บ้านโคกสะอาด อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย นางล าใย บุปะโท หมู่ที่13 
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โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6 จ านวน  8  แห่ง  ดังนี้ 
ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปิดสอน ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ตั้ง 

1.โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ป. 6 นางนภาพรรณ  นาดี หมู่ที่ 2 
2.โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ป. 6 นายสุมงคล  ดีมาก หมู่ที่ 7 
3.โรงเรียนบ้านโนนกระพ้ีวิทยา สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ป.6 นายอุดม รักศิลป์   

(รักษาการผู้อ านวยการ) 
หมู่ที่ 9 

4.โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ป.6   นายสุรวิช โคตร์คันทา หมู่ที่10 

5.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามคัคี   สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ป. 6 นายพาสันติ์  เวทย์จรัส หมู่ที่13 

6.โรงเรียนบ้านหนองนาโคกฯ สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ม. 3 นายบุญช่วย สังแก้ว หมู่ที่ 4 
7.โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ม. 3 นายกระเสิม  มงคุณ หมู่ที่ 6 
8.โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ม. 3 นายสุพจน์  บารมี หมู่ที่ 8 

 
 

 3. สาธารณสุข     
            องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  ได้ประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลภายในเขต
พ้ืนที่เพ่ือป้องกันระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของคนในชุมชน สถานพยาบาลส าหรับให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง  มีดังนี้.- 

ชื่อสถานบริการด้านสาธารณสุข ที่ตั้ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนทองหลาง หมู่ที่ 2  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 

            องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่  โดยร่วมกันจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัย ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การ รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)และ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
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4. อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง จัดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (รถ EMS) ส าหรับ
ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ ทั้ง
สถานการณ์ปกติและภัยพิบัติ โดยมีรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จ านวน  3  คัน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน จ านวน  6  
คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร เขตพื้นที่รับผิดชอบ (หมู่ที่) 
1. รถกู้ชีพต าบลโนนทองหลาง  
   คันที่ 1 นายสุพล  เพียนอก            
               นายไพศาล  พรมมานอก 

6, 7, 11, 14 ,15 
(บ้านไร่, บ้านหนองแวง,บ้านศรีพฒันา,  

บ้านดอนโก่ยและบ้านชัยเจริญ) 

   คันที่ 2 นายสมจิตร  ภูศิริฤทธิ์ 
               นายจิรายุทธ  ภศูิริฤทธิ์ 

1, 2, 3, 4, 5 
(บ้านโนนทองหลาง, บ้านตลาดโนนทองหลาง, 

บ้านบัวน้อย, บ้านหนองนาโคก และ 
บ้านหนองไผล่้อม) 

   คันที่ 3 นายสนธิ  สัตย์ซื่อ 
              นายประถม  สัตย์ซื่อ 

8, 9, 10, 12, 13 
(บ้านดอนหัน, บ้านโนนกระพี้, บ้านดอนชุมช้าง,  

บ้านป่าตอง และบ้านโคกสะอาด) 

2. ศูนย์ อปพร. ต าบลโนนทองหลาง เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

5. ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง ตามที่ได้รับแจ้งจากสถานีต ารวจภูธรบัวใหญ่ พบว่า 
ในเขตพ้ืนที่เขตต าบลโนนทองหลาง เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อยาเสพติด เนื่องจาก ผู้ค้ายาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางใน
การขนถ่ายยาเสพติดจากเส้นทางโคกสี – พระทองค า ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีการตรวจจับและกวดขัน 
ตั้งด่านตรวจยาเสพติด ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนเส้นทางขนถ่ายยาเสพติดผ่านต าบลโนนทองหลาง และต าบล
เสมาใหญ่ และคาดว่าสถานการณ์ในอนาคตมีความน่าเป็นห่วงต่อเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ และจากสถิติ 
พบว่า คดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี  

6. การสังคมสังเคราะห์ 
                องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) การสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
(2) การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ  
(3) การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ 
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(4) การสอดส่องดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย 
(5) ให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  
(6) ประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
 

การบริการพ้ืนฐาน 
  1. การคมนาคมขนส่ง 
 การเดินทางของราษฎรส่วนใหญ่  เดินทางโดยรถไฟ  ไม่มีรถยนต์รับจ้างประจ าทางและส่วนมากใช้
รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ส่วนตัว 
   2. แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -   ล าน้ า  ล าห้วย    3        สาย 
  -  บึง  หนอง  และอ่ืน  ๆ  24       แหล่ง 

     3. แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  -  ฝาย    23       แห่ง 

    - บ่อน้ าตื้น     -        แห่ง 
  -  บ่อโยก     -        แห่ง 

4. การไฟฟ้า   
  - จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้        2,239    ครัวเรือน    
          - จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้      -         ครัวเรือน   

5. การประปา 
           การประปาภายในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ได้
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

6. การโทรศัพท์ 
 ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง มีบริการฟรี wifi ให้บริการประชาชน 
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7.  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                     -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข                -         แห่ง 
 

ข้อมูลอื่น ๆ 
 1. การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
             วัด/ส านักสงฆ์   มีจ านวน  13  แห่ง  ดังนี้ 

ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ ที่ตั้ง 

1. วัดสุวรรณาราม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 
2.  วัดเนินโพธิโสธร(ส านักสงฆ์) หมูที่ 2 
3.  วัดบ้านบัวน้อย หมู่ที่ 3 
4.  วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 
5. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 
6. วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6 
7. วัดหนองแวงชัยมงคล บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 
8. วัดบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 
9.  วัดบ้านโนนกระพ้ี หมู่ที่ 9 
10. วัดบ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 
11. วัดป่าอรัญวาศรี หมู่ที่ 11 
12. วัดบ้านป่าตอง หมู่ที่ 12 
13. วัดบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 

 
  2. ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประชาชนให้ความส าคัญกับวัด ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ตามประเพณีท้องถิ่น ประเพณีและงานประจ าปี ได้แก่ 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่          เดือนมกราคม 
  -  ประเพณีบุญพระเวส (บุญมหาชาติ)   เดือนมีนาคม 
  -  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน         เดือน พฤษภาคม 
  -  ประเพณีวันสงกรานต์/รดน้ าผู้สูงอายุ เดือน เมษายน 
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  -  ประเพณีแห่พระ           เดือน เมษายน 
  - ประเพณีบุญบั้งไฟ         เดือน เมษายน 
  -  ประเพณีลอยกระทง          เดือน พฤศจิกายน 
  -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา   เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน   
  3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนในเขตต าบลโนนทองหลาง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสาน
ใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  วิธีการจับปลา
ธรรมชาติ และ การนวดแพทย์แผนไทย   
   ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน    
  4. สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลโนนทองหลาง ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้   
จ าหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   
  5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) น้ า ใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ า
บาดาลใต้ดิน ซึ่งมีไม่เพียงพอ หากฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้ง และพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่ดินเค็ม น้ ากร่อย ไม่
สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ได้ 
  2) ป่าไม้  เกิดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า เผาตอซังในฤดูแล้ง 
  3) ภูเขา ในเขตต าบลโนนทองหลางไม่มีภูเขา 
  4) ในพ้ืนที่ของต าบลโนนทองหลาง ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกด้านเกษตรกรรม 
ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ   

ปัญหาสภาพดินเค็ม  ดินกร่อย  พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  สภาพน้ ามีสภาพน้ าเค็ม น้ ากร่อย  ไม่
สามารถน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตรได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ าฝนตามฤดูกาล หากเกิดฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง ส่งผลกระทบต่อน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค เป็นอย่างมาก 
แหล่งน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรมีไม่เพียงพอ   

ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบล  โนน
ทองหลาง ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนในเบื้องต้น  เช่น โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน มีการรณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  รวมถึงจัดกิจกรรม
โคร งการปลู กต้ น ไม้ ใ น วั น ส า คั ญต่ า ง ๆ  ใ น พ้ืนที่ ห น่ ว ย ง าน ราชการและที่ ส า ธ า รณะ  ฯลฯ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 
 1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 
  1. นายโยธิน  วิทยาวิโรจน ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายสละ   เลี้ยงวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายสงวน  ก่อไช รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายบุญเที่ยง  พรมมานอก เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 
  1. นายกอบชัย   ดีเรือก  ประธานสภา อบต. ม.14 

2. นายไพศาล  พรมมานอก รองประธานสภา อบต. ม.6 
3. นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา เลขานุการสภา อบต. ปลัด อบต. 
4. นายสกล  สารนอก  สมาชิกสภา อบต. ม.1 
5. นายสมจิตร  ภูศิริฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. ม.1 
6. นายสมพงษ์  คงวิริยะประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. ม.2 
7. นายอ านาจชัย  ใจมั่น  สมาชิกสภา อบต. ม.2 
8. นายเจริญ  ชัยนอก  สมาชิกสภา อบต. ม.3 
9. นางสุภาพ  วังหอม  สมาชิกสภา อบต. ม.4 
10. นายบุญมา  บุญสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. ม.4 
11. นายสหวัน  พรานกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม.5 
12. นายบุญตา  คิดถาง  สมาชิกสภา อบต. ม.5 
13. นายสงวน  ปราบอาต  สมาชิกสภา อบต. ม.6 
14. นายสมบัติ  ยาโน  สมาชิกสภา อบต. ม.7 
15. นายประกาศ  ขุนศรี  สมาชิกสภา อบต. ม.7 
16. นายทศพล  ผุยบัวค้อ  สมาชิกสภา อบต. ม.8 
17. นายสุรัตน์  พันธ์สวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 
18. นายสมดี  ดีไร่  สมาชิกสภา อบต. ม.9 
19. นายโกวิท  ตุยท ี  สมาชิกสภา อบต. ม.10 
20. นายสมบัติ  ท้าวนอก  สมาชิกสภา อบต. ม.11 
21. นายบรรจง จันภิรมย ์  สมาชิกสภา อบต. ม.11 
22. นางพรรณทิภา  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.12 
23. นายวัลลภ  ขอนบกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.13 
24. นายทิวา  พุดชวา  สมาชิกสภา อบต. ม.13 
25. นางสาวยุภาวดี  ภูมิล าเนา สมาชิกสภา อบต. ม.14 
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26. นายผัด  หอนอก  สมาชิกสภา อบต. ม.15 
27. นายพรหมชาติ  ท้าวนอก สมาชิกสภา อบต. ม.15 

3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 

  1. นายสุวัฒน์  สิงห์กาญจนาวงศา  ปลัด อบต.  
2. นางพรพรรณ   บุญดี   รองปลัด อบต.  

ส านักปลัด     
1. นางสุญาณี  นรมาตร์   หัวหน้าส านักปลัด  
2. นายกิตติ  วันนอก   นักพัฒนาชุมชน 
3. นางสาวกานต์รวี อุดมไชย  นิติกร  
4.  นางวิภาวดี  อาสานอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
5. นางธนวรรณ  ทิพย์ธรรมา  นักจัดการงานทั่วไป  
6. น.ส.ชนาธินาถ  พุทธมาตย์  นักทรัพยากรบุคคล  
7. น.ส.พัชรณัฎฐ ์กองจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ  
8. นายอ๊ากเก้อ   แสวงเงิน  พนักงานขับรถยนต์  
9. นายจ ารอง   นาชัยพลอย  ผช.จพง.การเกษตร  
10. น.ส. เยาวลักษณ์ แสนนั่งล้อม  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  
11. นายจ ารูญ  ไร่ดี   ยาม  

กองคลัง     
1. นางประคอง  สมพงษ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  
2. นางเอ็มอร  ภูลายยาว  นักวิชาการเงินและบัญชี  
3. นางพิชญ์ชกาญจน์ กลิ่นดอกพุฒ นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
4. นางธมน  แก้วฝ่ายนอก  เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป  
5. นางสุนีย์รัตน์ สิริรุจิชาญ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช  
6.   น.ส.ภาริกา  แผนชัยภูม ิ  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  
7.   น.ส.สุธิตา  การบรรจง  ผช.จพง.พัสดุ  

 กองช่าง     
1.   นายพิเชษฐ  ผ่องเพ่ิม   ผู้อ านวยการกองช่าง  
2.   น.ส.กีฬาทิพย์  กุนอก   เจ้าพนักงานธุรการ  
3.   นายคมกริช  อาสานอก  ผช.นายช่างไฟฟ้า  
4.   นายภานุวัฒน์   ประจิตร  ผช.นายช่างเขียนแบบ  
5.   น.ส.ยุพิน  เก่งร า   คนงานทั่วไป  
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.   นางธนันณัฏฐ์ ทองเพ็ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
2.   นายอัศวิน  ประกอบผล  นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ 
3.   นางอัมพร  บรรดาศักดิ์  ครูผู้ดูแลเด็ก 
4.   นางดารา  นาชัยพลอย  ครูผู้ดูแลเด็ก  
5.   นางนวลอนงค์ สืบสุนทร  ครูผู้ดูแลเด็ก   
6.   นางสุมาลี  สมพงษ์   ครูผู้ดูแลเด็ก  
7.   นางบังอร  ลพพันธ์ทอง  ครูผู้ดูแลเด็ก  
8.   นางวิลาวัลย ์ กุนอก   ครูผู้ดูแลเด็ก   
9.   นางล าใย  บุปะโท   ครูผู้ดูแลเด็ก  
10.  นางหนูกาญจน์ แก่นพะเนา  ครูผู้ดูแลเด็ก   
11.  นางปราณี  พืชสิงห์   ผช.จพง.ธุรการ 
12.  น.ส.สุทธิกานต์ บุญสิทธิ ์  ผู้ดูแลเด็ก  
13.  นางสมหมาย  ผาศิลป์  ผู้ดูแลเด็ก  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.   นางพรพรรณ บุญดี   รองปลัด อบต./รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
2.   นางสาวอรุณี ไร่ดี   ผช.จพง.ธุรการ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับ
อีก 5 กอง ทั้งหมด 6 ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24 คน พนักงานจ้าง จ านวน 15 คน 
รวมทั้งสิ้น 39 คน โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับ

การจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจการให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 10 งาน  คือ 

 1.1 งานบริหารทั่วไป   
  -  งานสารบรรณ 
  -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
  -  งานบริหารงานบุคคล 
  -  งานเลือกตั้ง 
  -  งานวิชาการเกษตร 
  -  งานกิจการสภา 
  -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3 งานกฎหมายและคดี   
  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 
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   -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.4 งานตรวจสอบภายใน 
  -  งานตรวจสอบภาย 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่
ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการ
สาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จ าหน่ายเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องคือ 

 1.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
       -  งานอาชีวอนามัย 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
        -  งานป้องกันยาเสพติด 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.7 งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.8 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                    -  งานติดตามตรวจสอบ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 1.9 งานควบคุมโรค    
  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 
      -  งานโรคเอดส์ 
  -  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.10 งานบริการสาธารณสุข 
  -  งานรักษาและพยาบาล 
  -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
  -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. กองคลัง     

 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ 
ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือ
ประจ าวันการรับ และจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการ
เร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้                     
การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ 

 2.1 งานการเงิน     
  -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
  -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  -  งานเก็บรักษาเงิน 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 งานบัญชี    
  -  งานการบัญชี 
  -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  -  งานการเงินและงบทดลอง 
  -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
  -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3. กองช่าง   

 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และ
การออกแบบ ก่อสร้าง แก่อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม 
ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4  
งาน  คือ 

 3.1 งานก่อสร้าง       
  -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค     
  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.4 งานผังเมือง    
  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  
การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่
การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

 4.1 งานบริหารงานการศึกษา    
  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
             -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
  -  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.3 งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 
  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กองส่งเริมการเกษตร 
 มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร และงานส่งเสริมปศุสัตว์ และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 5.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานวิชาการทางการเกษตรและเทคโนโลยี 
  - งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช 
  - งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
  - งานเพาะช าและปุ๋ยเคมี 
  - งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต 
 5.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
  - งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
  - งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ 
  - งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ 

   - งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และกักสัตว์ 
6. กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคม

สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด  และการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคม และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยว ของมีท้ังหมด  3  งาน  ดังนี้ 

 6.1 งานสังคมสงเคราะห์       
  -  งานสังคมสงเคราะห์ 
  -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 6.2 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1. ประชำกร 
  ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ านวนประชากร 8,551 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro 
Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 382 คน เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้
ประเมิน จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณ
การมารับบริการ ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้าน
รายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane  ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดข้ึนคือ ร้อยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 
 

                                  
21 Ne

N
n


  

 

n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05)  
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   ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มจ านวนประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน ตามสัดส่วนของงาน 
ที่ขอรับบริการและสัดส่วนของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานที่มารับ
บริการและหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ดังรายละเอียด
ตามตารางที ่1 

 
ตารางที่  1  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน    
                         ต าบลโนนทองหลาง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ประชำกร (คน) 
ประชำกรกลุ่ม
ตัวอย่ำง (คน) 

1 บ้านโนนทองหลาง 532 25 
2 บ้านตลาดโนนทองหลาง 229 11 
3 บ้านบัวน้อย 214 10 
4 บ้านหนองนาโคก 1,077 50 
5 บ้านหนองไผ่ล้อม 595 28 
6 บ้านไร่ 883 41 
7 บ้านหนองแวง 679 32 
8 บ้านดอนหัน 654 31 
9 บ้านโนนกระพ้ี 726 34 
10 บ้านดอนชุมช้าง 727 34 
11 บ้านศรีพัฒนา 652 31 
12 บ้านป่าตอง 388 18 
13 บ้านโคกสะอาด 694 32 
14 บ้านดอนโก่ย 113 5 
15 บ้านชัยเจริญ 388 18 

รวมทั้งสิ้น 8,551 400 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด 5 ข้อ  
โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่มาใช้บริการ 
  ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองหลำง 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ  ไม่ค่อยพอใจ เฉย ๆ ค่อนข้างพอใจ 
และพอใจ  มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ รวมจ านวน 25 ข้อ 
และมีเติมค าในช่องว่าง 2 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการ และข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชน ที่เป็นพ้ืนที่
รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล               
2 – 4 กันยายน 2562  
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยจะท าการวิเคราะห์ในภาพรวมและ
จ าแนกตามงานที่มารับบริการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 
 ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ  เพ่ือแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น   
ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
     ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ   แสดงว่า ไม่พอใจ 
    ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ     แสดงว่า เฉย ๆ 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ      แสดงว่า พอใจ 
  
 เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงานส่วนต าบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 
    ร้อยละ         คะแนน 
   มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  10 
                    ไม่เกินร้อยละ   95  9 
   ไม่เกินร้อยละ   90  8 
   ไม่เกินร้อยละ   85  7 
   ไม่เกินร้อยละ   80  6 
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ร้อยละ         คะแนน 
   ไม่เกินร้อยละ   75  5 
   ไม่เกินร้อยละ   70  4 
   ไม่เกินร้อยละ   65  3 
   ไม่เกินร้อยละ   60  2 
   ไม่เกินร้อยละ   55  1 
   ไม่เกินร้อยละ   50  0 



บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 

  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล             

โนนทองหลาง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ 
ประกอบค าบรรยายผลการประเมินน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
       1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
   2. ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                      
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                       
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ผลการประเมิน  
     

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 42.0 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อย
ละ 39.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 35.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 37.0 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด ร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
รายการ จ านวน 

(N = 400 คน) 
ร้อยละ 

(100.0) 
เพศ ชาย 168 42.0 

หญิง 232 58.0 
อายุ   

 
 
 

18-30 ปี  57 14.3 
31-45 ปี 140 35.0 
46-60 ปี      158 39.5 
61 ปีข้ึนไป 45 11.2 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 2 0.5 
ประถมศึกษา 227 56.7 
มัธยมศึกษา 148 37.0 
อนุปรญิญา 20 5.0 
ปริญญาตร ี 3 0.8 

อาชีพ 
 
 
 
 
 

 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 12 3.0 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 59 14.7 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของกจิการ 23 5.8 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 58 14.4 
นักเรียน นักศึกษา 20 5.0 
รับจ้างทั่วไป 71 17.8 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 37 9.3 
เกษตรกร 115 28.7 
ว่างงาน 5 1.3 

งานท่ีมาใช้บริการ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 64 16.0 
งานด้านการศึกษา 74 18.5 
งานด้านรายได้หรือภาษี   120 30.0 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 142 35.5 

รวม 400 100 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มตีอ่การใหบ้รกิารขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน  
  2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อย
ละ 94.0 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.5 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.2 รองลงมาคือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.0 และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ร้อยละ 91.7 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 1 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
             ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N =  400) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบ้ริการ 

367 91.7 24 6.0 9 2.3 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บรกิาร 

382 95.5 12 3.0 6 1.5 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 381 95.2 14 3.5 5 1.3 
ด้านช่องทางการให้บริการ 372 93.0 21 5.2 7 1.8 

รวมเฉลี่ย 376 94.0 17 4.2 7 1.8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน  
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งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง

งานด้านการศึกษา

งานด้านรายได้หรือภาษี

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ

2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ งานด้านการศึกษา ร้อยละ 94.6 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือภาษี             
ร้อยละ 94.2 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 93.8 (9 
คะแนน) และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 93.7 (9 คะแนน) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 2 

 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
             ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บรกิาร 

งานท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน
ท่ีได ้

เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ง าน ด้ า น โย ธา  ก า ร ข อ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

60 93.8 9 2 3.1 2 3.1 

งานด้านการศึกษา 70 94.6 9 2 2.7 2 2.7 
งานด้านรายได้หรอืภาษี  113 94.2 9 4 3.3 3 2.5 

งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสงัคม  

133 93.7 9 9 6.3 0 0 

รวมเฉลี่ย 376 94.0 9 17 4.2 7 1.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา จ าแนกตามงานทีม่าใช้บริการ 
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รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ

3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มตีอ่การใหบ้รกิารขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

     3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา             
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 93.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 92.2 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 3 
 
 ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 
              ต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนญุาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยภาพรวมและราย
     ด้าน 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

ระดับความพึงพอใจ  
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 59 92.2 3 4.7 2 3.1 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้รกิาร 61 95.3 2 3.1 1 1.6 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 60 93.8 2 3.1 2 3.1 
ด้านช่องทางการให้บริการ 60 93.8 2 3.1 2 3.1 

รวมเฉลี่ย 60 93.8 2 3.1 2 3.1 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
      สิ่งก่อสร้าง      
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   3.1.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ              
ร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และข้ันตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ร้อยละ 92.2 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 
            ต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ
  ให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

59 92.2 3 4.7 2 3.1 

2. ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 60 93.8 2 3.1 2 3.1 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าข้ันตอนในการให้บริการ 

57 89.1 5 7.8 2 3.1 

4. ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

62 96.9 2 3.1 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แตล่ะข้ันตอน 

58 90.6 3 4.7 3 4.7 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบริการ 

55 85.9 5 7.8 4 6.3 

รวมเฉลี่ย 59 92.2 3 4.7 2 3.1 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการ    
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 98.4 
และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.9 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 
              ต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนญุาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร
    ผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุ ภ าพ  กิ ริย าม ารยาท ขอ ง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

62 96.9 2 3.1 0 0 

2. ความ เห ม าะส ม ใน การแต่ งก าย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 

64 100 0 0 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

58 90.6 4 6.3 2 3.1 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให้ 

63 98.4 1 1.6 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

56 87.5 5 7.8 3 4.7 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง 
มิชอบ ฯลฯ 

60 93.8 2 3.1 2 3.1 

รวมเฉลี่ย 61 95.3 2 3.1 1 1.6 
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  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ และความ
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารใหค้วามรู้ ร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ ป้าย ข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 95.3 และความสะอาดของสถานที่
ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 93.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 
             ต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิง่อ านวยความ
   สะดวก  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบรกิาร 

58 90.6 3 4.7 3 4.7 

2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

58 90.6 3 4.7 3 4.7 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 60 93.8 2 3.1 2 3.1 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครือ่งมอืใน
การใหบ้ริการ 

59 92.2 3 4.7 2 3.1 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอปุกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

62 96.9 2 3.1 0 0 

6. การจัดสถานที่และอปุกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

59 92.2 3 4.7 2 3.1 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสมัพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

61 95.3 2 3.1 1 1.6 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู ้

62 96.9 2 3.1 0 0 

รวมเฉลี่ย 60 93.8 2 3.1 2 3.1 
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  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                     

โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า                  
ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 
95.3 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 93.8 และช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 92.2 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
             ต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการ    
    ให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
ส านั ก งาน  โทร ศัพท์ /โทรสาร 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน ์

59 92.2 3 4.7 2 3.1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ
ใช้บริการ 

60 93.8 2 3.1 2 3.1 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ 58 90.6 3 4.7 3 4.7 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

61 95.3 2 3.1 1 1.6 

5. คุณ ภ าพ ขอ ง ช่อ งท างก า ร
ให้บริการโดยรวม  

60 93.8 2 3.1 2 3.1 

รวมเฉลี่ย 60 93.8 2 3.1 2 3.1 
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3.2 งานด้านการศึกษา 
      3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ              

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านการศึกษา คิดเป็น            
ร้อยละ 94.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.9 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ร้อยละ 94.6 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.5 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 4 

 
ตารางที่ 10 จ านวนและรอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิาร 

     ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

    งานด้านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบ้ริการ 

70 94.6 2 2.7 2 2.7 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บรกิาร 

71 95.9 1 1.4 2 2.7 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 71 95.9 3 4.1 0 0 

ด้านช่องทางการให้บริการ 67 90.5 4 5.4 3 4.1 
รวมเฉลี่ย 70 94.6 2 2.7 2 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา งานด้านการศึกษา 



42 

 

   3.2.2 งานด้านการศึกษา จ าแนกเป็นรายด้าน 
   1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                          
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ ร้อยละ 97.3 
รองลงมาคือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน ร้อยละ 95.9 และความรวดเร็วในการ
ให้บริการร้อยละ 94.6 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิาร 

     ส่วนต าบลโนนทองหลาง  งานด้านการศึกษา  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ข้ันตอนการให้บริก ารไม่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

68 91.9 4 5.4 2 2.7 

2. ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 70 94.6 2 2.7 2 2.7 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าข้ันตอนในการให้บริการ 

69 93.2 3 4.1 2 2.7 

4. ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ให้บรกิาร (เรียงล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

72 97.3 2 2.7 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แต่ละข้ันตอน 

71 95.9 2 2.7 1 1.4 

6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบรกิาร 

69 93.2 2 2.7 3 4.1 

รวมเฉลี่ย 70 94.6 2 2.7 2 2.7 
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการ 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน             
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่   เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 100 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 93.2 และ
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 91.9 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิาร 

     ส่วนต าบลโนนทองหลาง  งานด้านการศึกษา  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้รกิาร 

 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความ สุ ภ าพ  กิ ริ ย าม ารย าท ขอ ง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

68 91.9 4 5.4 2 2.7 

2. ค วาม เห ม าะส ม ใน ก า ร แ ต่ งก าย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

74 100 0 0 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

65 87.8 2 2.7 7 9.5 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให้ 

74 100 0 0 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

69 93.2 1 1.4 4 5.4 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง      
มิชอบ ฯลฯ 

74 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 71 95.9 1 1.4 2 2.7 
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  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อก ารให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ              
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 98.6 
รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดสถานที่ และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการติดต่อ ร้อยละ 97.3 และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ ร้อยละ 95.9 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิาร 

     ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบรกิาร 

70 94.6 2 2.7 2 2.7 

2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

72 97.3 2 2.7 0 0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 69 93.2 5 6.8 0 0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครือ่งมอืใน
การใหบ้ริการ 

68 91.9 4 5.4 2 2.7 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอปุกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

71 95.9 3 4.1 0 0 

6. การจัดสถานที่และอปุกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

72 97.3 2 2.7 0 0 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสมัพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

70 94.6 4 5.4 0 0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู ้

73 98.6 1 1.4 0 0 

รวมเฉลี่ย 71 95.9 3 4.1 0 0 
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   4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 93.2 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
ร้อยละ 90.5 และความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 89.2 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 จ านวนและรอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน 

     ต าบลโนนทองหลาง  งานด้านการศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
ส านั ก งาน  โทร ศัพท์ /โทรสาร 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน ์

67 90.5 4 5.4 3 4.1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ
ใช้บริการ 

69 93.2 2 2.7 3 4.1 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ 

66 89.2 6 8.1 2 2.7 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

65 87.8 5 6.8 4 5.4 

5. คุณ ภ าพ ขอ ง ช่อ งท างก า ร
ให้บริการโดยรวม  

69 93.2 2 2.7 3 4.1 

รวมเฉลี่ย 67 90.5 4 5.4 3 4.1 
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  3.3 งานด้านรายได้หรือภาษี 
            3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ               
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็น
ร้อยละ 94.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บรกิาร ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.0 และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 15 และแผนภูมิที่ 5 
 
ตารางที่ 15 จ านวนและรอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน 

     ต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี โดยภาพรวมและรายด้าน    

งานด้านรายได้หรือภาษี 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบ้ริการ 

108 90.0 7 5.8 5 4.2 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บรกิาร 

114 95.0 4 3.3 2 1.7 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 115 95.8 3 2.5 2 1.7 
ด้านช่องทางการให้บริการ 115 95.8 3 2.5 2 1.7 

รวมเฉลี่ย 113 94.2 4 3.3 3 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา งานด้านรายได้หรอืภาษี 
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  3.3.2 งานด้านรายได้หรือภาษีจ าแนกเป็นรายด้าน 
1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                     

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ร้อยละ 93.3 รองลงมา
คือ ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน                     
ร้อยละ 91.7 และความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 90.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

ต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
มีความคล่องตัว 

112 93.3 5 4.2 3 2.5 

2. ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 109 90.8 5 4.2 6 5.0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าข้ันตอนในการให้บริการ 

107 89.2 7 5.8 6 5.0 

4. ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ให้บรกิาร เรียงล าดับกอ่นหลังมีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

110 91.7 7 5.8 3 2.5 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแตล่ะ
ข้ันตอน 

108 90.0 6 5.0 6 5.0 

6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารมีความเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้มารับบรกิาร 

105 87.5 10 8.3 5 4.2 

รวมเฉลี่ย 108 90.0 7 5.8 5 4.2 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการ    
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                         
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
100 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 98.3 และความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

    ต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายไดห้รือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

2. ความเหมาะสมในการแตง่กายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

120 100 0 0 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที่ 

109 90.8 6 5.0 5 4.2 

4. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บรกิาร เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให ้

118 98.3 2 1.7 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ับบรกิาร
เหมอืนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

111 92.5 5 4.2 4 3.3 

6. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
ฯลฯ 

114 95.0 5 4.2 1 0.8 

รวมเฉลี่ย 114 95.0 4 3.3 2 1.7 
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  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                     

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 
97.5 และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ ร้อยละ 96.7 ตามล าดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

    ต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายไดห้รือภาษี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบรกิาร 

112 93.3 5 4.2 3 2.5 

2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

114 95.0 5 4.2 1 0.8 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 113 94.2 4 3.3 3 2.5 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครือ่งมอืใน
การใหบ้ริการ 

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอปุกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

116 96.7 3 2.5 1 0.8 

6. การจัดสถานที่และอปุกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

113 94.2 4 3.3 3 2.5 

7. ป้ายข้อความบอกจุดบรกิาร/ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

118 98.3 0 0.0 2 1.7 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู ้

117 97.5 2 1.7 1 0.8 

รวมเฉลี่ย 115 95.8 3 2.5 2 1.7 
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  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ   
ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ  ร้อยละ 97.5 และช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 จ านวนและรอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

     ต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบรกิารของส านักงาน โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน ์

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

117 97.5 2 1.7 1 0.8 

3. ความรวดเร็วในการใหบ้รกิารของช่องทาง 
การใหบ้ริการ 

113 94.2 4 3.3 3 2.5 

4. ความทันสมัยของช่องทางการใหบ้รกิาร 112 93.3 6 5.0 2 1.7 
5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม  118 98.3 2 1.7 0 0 

รวมเฉลี่ย 115 95.8 3 2.5 2 1.7 
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      3.4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
     3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ                    

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 93.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ 95.1 และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.5 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 6 
 
ตารางที่ 20 จ านวนและรอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

     ต าบลโนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสงัคม โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบ้ริการ 

130 91.5 12 8.5 0 0 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บรกิาร 

136 95.8 5 3.5 1 0.7 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 135 95.1 6 4.2 1 0.7 
ด้านช่องทางการให้บริการ 130 91.5 12 8.5 0 0 

รวมเฉลี่ย 133 93.7 9 6.3 0 0 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6 ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
      สังคม  
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     3.4.2 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้าน 
1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                    

โนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน              
ร้อยละ 93.7 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 92.3 และความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าข้ันตอน ร้อยละ 
91.5 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

     ต าบลโนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสงัคม ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ
     ให้บริการ   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

133 93.7 9 6.3 0 0 

2. ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 129 90.8 12 8.5 1 0.7 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง
และแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ 

130 91.5 12 8.5 0 0 

4. ความ เป็ น ธรรมของ ข้ั นตอน 
วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลงั
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

131 92.3 11 7.7 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการแต่ละข้ันตอน 

128 90.1 13 9.2 1 0.7 

6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผู้มารบับริการ 

127 89.4 14 9.9 1 0.7 

รวมเฉลี่ย 130 91.5 12 8.5 0 0 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า                   
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 98.6 
และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.5 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 22 
 
ตารางที่ 22 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

     ต าบลโนนทองหลาง  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้      
      ให้บริการ 

 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

137 96.5 3 2.1 2 1.4 

2. ความเหมาะสมในการแตง่กายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

142 100 0 0 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อม
ในการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที ่

134 94.4 5 3.5 3 2.1 

4. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บรกิาร เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให ้

140 98.6 2 1.4 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ับบรกิารเหมอืนกัน
ทุกรายโดยไมเ่ลอืกปฏิบัต ิ

130 91.5 12 8.5 0 0 

6. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

135 95.1 5 3.5 2 1.4 

รวมเฉลี่ย 136 95.8 5 3.5 1 0.7 
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   3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        

โนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจน
และเข้าใจง่ายร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง และความ
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 97.2 และความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ร้อยละ 96.5 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 23 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

    ต าบลโนนทองหลาง  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสงัคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบรกิาร 

138 97.2 4 2.8 0 0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

137 96.5 5 3.5 0 0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 130 91.5 12 8.5 0 0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครือ่งมอืใน
การใหบ้ริการ 

135 95.1 5 3.5 2 1.4 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอปุกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

132 93.0 8 5.6 2 1.4 

6. การจัดสถานที่และอปุกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

135 95.1 7 4.9 0 0 

7. ป้ายข้อความบอกจุดบรกิาร/ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

139 97.9 3 2.1 0 0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู ้

138 97.2 4 2.8 0 0 

รวมเฉลี่ย 135 95.1 6 4.2 1 0.7 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ 
ร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย และคุณภาพของช่องทางการ
ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 91.5 และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.8 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 จ านวนและรอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน 

     ต าบลโนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสงัคม ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร  

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบรกิารของส านักงาน โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน ์

130 91.5 12 8.5 0 0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

135 95.1 7 4.9 0 0 

3. ความรวดเร็วในการใหบ้รกิารของช่องทาง
การใหบ้ริการ 

127 89.4 14 9.9 1 0.7 

4. ความทันสมัยของช่องทางการใหบ้รกิาร 129 90.8 12 8.5 1 0.7 
5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม  130 91.5 12 8.5 0 0 

รวมเฉลี่ย 130 91.5 12 8.5 0 0 
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4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง  
 4.1 ปัญหาในการให้บริการ   
                4.1.1 การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างมีเอกสารเยอะมาก ถ้าเป็นไปได้อยากให้มี

การลดจ านวนเอกสารลงบ้างเพราะมีปัญหาคือไม่เข้าใจการเตรียมเอกสาร 
                4.1.2 เสริมอาชีพระยะสั้นขาดความต่อเนื่อง และอบต.มีแต่การส่งเสริมแต่ไม่มี

ช่องทาง การตลาดให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอยากให้ส่งเสริมให้รายได้  
                4.1.3 การจัดเก็บภาษีอยากเสนอให้ทางอบต.แจ้งข่าวสารล่วงหน้าเนื่องจากบางที

เตรียมเงินไปจ่ายไม่ทัน  
 4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
     4.2.1 อยากให้ อบต.เน้นการส่งเสริมเกี่ยวกับการท าอาชีพให้มาก ๆ และมีความ

หลากหลายในอาชีพและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามันไม่มีความต่อเนื่อง  
              4.2.2 การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ยังไม่ทั่วถึงชาวบ้านเท่าที่ควร จึง

อยากให้มีการประกาศข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนื่องบ่อย ๆ ซ้ า ๆ  
        4.2.3 ถนนที่อยู่บริเวณรมิทางรถไฟมีแต่ฝุ่น รวมทั้งป้ายบอกทางและไฟทางก็มีการ

ช ารุดอยากให้มกีารแก้ไขด้วย 



บทท่ี 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               

โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่                         
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ 
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา                           
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) 
ได้กลุ่มตวัอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 382 คน เพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 15 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับ
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลางระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 
2562 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้
บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 42.0 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อย
ละ 39.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 35.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 37.0 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด ร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.8 ตามล าดับ  
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อย
ละ 94.0 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.5 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.2 รองลงมาคือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.0 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 91.7 
ตามล าดับ 
 2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ งานด้านการศึกษา ร้อยละ 94.6 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือภาษี             
ร้อยละ 94.2 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 93.8 (9 
คะแนน) และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 93.7 (9 คะแนน) ตามล าดับ 
 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
            3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา             
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 93.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 92.2 ตามล าดับ 
  3.1.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ              
ร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และขั้ นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ร้อยละ 92.2 ตามล าดับ 
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บ ริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 98.4 
และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.9 ตามล าดับ 
   3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ และความ
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ ป้าย ข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 95.3 และความสะอาดของสถานที่
ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 93.8 ตามล าดับ    
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า                  
ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 
95.3 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 93.8 และช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 92.2 
ตามล าดับ 
 
  3.2 งานด้านการศึกษา 
           3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ              
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านการศึกษา คิดเป็น            
ร้อยละ 94.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.9 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 94.6 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.5 
ตามล าดับ 
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         3.2.2 งานด้านการศึกษา จ าแนกเป็นรายด้าน 
   1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                          
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ร้อยละ 97.3 
รองลงมาคือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 95.9 และความรวดเร็วในการ
ให้บริการร้อยละ 94.6 ตามล าดับ 
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน             
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 93.2 และ
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 91.9 ตามล าดับ 
  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ              
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่ มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 98.6 
รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดสถานที่ และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการติดต่อ ร้อยละ 97.3 และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ ร้อยละ 95.9 
ตามล าดับ   
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โนนทองหลาง งานด้านการศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 93.2 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
ร้อยละ 90.5 และความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 89.2 ตามล าดับ 
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 3.3 งานด้านรายได้หรือภาษี             
      3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ               

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็น
ร้อยละ 94.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.0 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ 

 3.3.2 งานด้านรายได้หรือภาษี จ าแนกเป็นรายด้าน 
 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนต าบล                     

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ร้อยละ 93.3 รองลงมา
คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน                     
ร้อยละ 91.7 และความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 90.8 ตามล าดับ 

 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                         

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
100 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 98.3 และความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 
97.5 และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ ร้อยละ 96.7 ตามล าดับ  
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ   
ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ ร้อยละ 97.5 และช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ 
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 3.4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
           3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ                    
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 93.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ 95.1 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.5 
ตามล าดับ 
  3.4.2 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
โนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน              
ร้อยละ 93.7 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 92.3 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอน ร้อยละ 
91.5 ตามล าดับ   
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
โนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า                   
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 98.6 
และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.5 ตามล าดับ 
  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจน
และเข้าใจง่ายร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง และความ
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 97.2 และความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ร้อยละ 96.5 ตามล าดับ 
 
 
 
  



63 
 

  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
โนนทองหลาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการ
ติดต่อ ร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย และคุณภาพของช่อง
ทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 91.5 และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.8 
ตามล าดับ 
 
 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
 4.1 ปัญหาในการให้บริการ   
                4.1.1 การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างมีเอกสารเยอะมาก ถ้าเป็นไปได้อยากให้มี

การลดจ านวนเอกสารลงบ้างเพราะมีปัญหาคือไม่เข้าใจการเตรียมเอกสาร 
                4.1.2 เสริมอาชีพระยะสั้นขาดความต่อเนื่อง และอบต.มีแต่การส่งเสริมแต่ไม่มี

ช่องทาง การตลาดให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอยากให้ส่งเสริมให้รายได้  
                4.1.3 การจัดเก็บภาษีอยากเสนอให้ทางอบต.แจ้งข่าวสารล่วงหน้าเนื่องจากบางที

เตรียมเงินไปจ่ายไม่ทัน  
 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
     4.2.1 อยากให้ อบต.เน้นการส่งเสริมเกี่ยวกับการท าอาชีพให้มาก ๆ และมีความ

หลากหลายในอาชีพและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามันไม่มีความต่อเนื่อง  
              4.2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ยังไม่ทั่วถึงชาวบ้านเท่าท่ีควร จึง

อยากให้มีการประกาศข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องบ่อย ๆ ซ้ า ๆ  
        4.2.3 ถนนที่อยู่บริเวณริมทางรถไฟมีแต่ฝุ่น รวมทั้งป้ายบอกทางและไฟทางก็มีการ

ช ารุดอยากให้มีการแก้ไขด้วย 
 



 
   

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์บริหารส่วนต าบล                    

โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

สถานท่ีส ารวจ.................................................................วันท่ีส ารวจ.............................................                                         

 

ค าชี้แจง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมินความ     

พึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ เพื่อน าไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รวมทั้ง

การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและส่วน รวม              

เป็นอย่างยิ่ง ผู้ประเมินขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง 

 

                ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาท าเครื่องหมาย/หน้าข้อความต่อไปน้ี) 

 

  1.  เพศ 1.  ชาย  2.  หญิง 

  2.  อายุ 1.  ต่ ากว่า 18 ปี       2.  18-30  ป ี      

   3.  31-45  ป ี                      4.  46-60 ปี        5. 61 ปีขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา  

     1.  ต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน 2.  ประถมศึกษา 

   3.  มัธยมศึกษา  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

   5.  ปริญญาตรี  6.  สูงกว่าปริญญาตร ี

  4. อาชีพ 1.  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 

   3.  ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 4.  ค้าขาย/อาชีพอิสระ 

   5.  นักเรียน/นักศึกษา 6.  รับจ้างทั่วไป 

   7.  แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 8.  เกษตรกร/ประมง 

   9.  ว่างงาน  10.  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 

 5. ส่วนงานที่มาใช้บริการ 

   1.  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

   2.  งานด้านการศึกษา 

   3.  งานด้านรายได้หรือภาษี 

   4.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย /หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)                    

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 

☺ 

ค่อนข้าง
พอใจ 

☺ 

เฉย ๆ 

 

ไม่ค่อย
พอใจ 

 

ไม่
พอใจ 

 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.1  ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซบัซ้อน และมีความคล่องตัว      

1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      

1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ      

1.4  ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับกอ่นหลงัมีความเสมอ
ภาคเทา่เทียมกัน) 

     

1.5  ความสะดวกที่ได้รับจากการบรกิารแตล่ะข้ันตอน      

1.6  ระยะเวลาการให้บรกิารมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รบับรกิาร      

2. ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ      

2.1  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ      

2.2  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

2.3  ความเอาใจใส ่กระตือรอืร้น และความพร้อมในการใหบ้ริการของเจา้หน้าที่      

2.4  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้

     

2.5 เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทกุราย โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ      

2.6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
ฯลฯ 

     

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก      

3.1  สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับรกิาร      

3.2  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศพัท์
สาธารณะ ที่น่ังคอยรบับรกิาร 

     

3.3  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม      

3.4  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      

3.5  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการใหบ้ริการ      

3.6  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บรกิาร      

3.7  ปา้ย ข้อความบอกจุดบริการ/ปา้ยประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

3.8  ความพอใจตอ่สื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      

4. ด้านช่องทางการให้บริการ      

4.1  ช่องทางการให้บรกิารมีความหลากหลาย เช่น จุดบรกิารของส านักงาน โทรศพัท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผา่นออนไลน์ 

     

4.2  ช่องทางการให้บรกิารมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บรกิาร      

4.3  ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการใหบ้ริการ      

4.4  ความทันสมัยของช่องทางการใหบ้ริการ      

4.5  คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม      
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5. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 5.1 ปัญหาในการให้บรกิาร………………………….…………………………………………………...……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง.....................................……………………………...………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพการลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสมีา 
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