




รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล               
โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่                         
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ 
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้มาจากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro 
Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเท่ากับ 382 คน เพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    
ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 15 หมู่บ้าน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ 
ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางระหว่างวันที่       
1 - 2 สิงหาคม 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพื่อแสดงความ            
พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและ
แยกตามงานที่มาใช้บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี ้

 

สรุปผลการประเมิน 
 

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.0 และเพศชาย ร้อยละ 40.0 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 
40.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 37.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด             
ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 17.5 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.2 ตามลำดับ 
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 2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารสว่น
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
  2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น             
ร้อยละ 95.2 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                    
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.3 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.2 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.0 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ 93.2 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภมูทิี่ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล             
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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 2.2 เมื่อพิจารณาจำแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 98.1 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 94.4 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
ร้อยละ 91.9 (9 คะแนน) และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 91.7 (9 คะแนน) 
ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล             
              โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
    3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
              ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 91.7 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.7 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 89.6 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่3 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
              โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
     สิ่งก่อสร้าง 
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  3.2 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
       ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 91.9 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อย
ละ 96.0 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 91.9 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก ร้อยละ 91.1 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 89.5 ตามลำดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่4 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล               
โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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3.3 งานด้านรายได้หรือภาษ ี
       ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 98.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.6 รองลงมา
คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.1 และด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 97.1 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที ่5 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล              

โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา งานด้านรายได้หรือภาษี
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3.4 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 94.4 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 และด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 83.3 ตามลำดับรายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 6 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                        
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งานด้านป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
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4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
 4.1 ปัญหาในการให้บริการ   
         4.1.1 การไม่เข้าใจการเตรียมเอกสารการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างมีเอกสาร

เยอะมาก                 
                4.1.2 การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงและไม่มีการเน้นเป็นเรื่อง ๆ ส่วน

ใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไป       
                4.1.3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ครอบคลุมทุกประเภท 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
     4.2.1 ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาต

ก่อสร้างให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึง   
              4.2.2 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารสุขของอย่างต่อเนื่อง 

         



 

 

คำนำ 
 

 ด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดโดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ มากมายซึ่งรัฐได้
ดำเนินการกระจายอำนาจในด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังให้อิสระ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอำนาจทางการบริหารภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ถือว่ามีความคล่อง
ตัวอย่างมากในทางการบริหารในปัจจุบัน ทั้งนี้สำหรับการจัดบริการสาธารณะตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่
กฎหมายกำหนดไว้ เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการจะดำเนินงานโครงการหรือภารกิจใด ๆ 
ต้องมาจากความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ เมื่อมีการดำเนินงาน
ตามภารกิจแล้วหน่วยงานจะต้องมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เพื่อนำผลการประเมินนั้นไปประกอบการ
ตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายของฝ่ายบริหารหรือการสั่งการในการ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจนี ้
    สำหรับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนทองหลางครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ การสะท้อนภาพการทำงานของหน่วยงานจาก
ประชาชนที่มารับบริการ ทั้งในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งด้านช่องทางการให้บริการ โดยในการดำเนินการประเมิน
ได้ทำการประเมินงานที่ให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รายงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 
ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะผู้ดำเนินการประเมินขอขอบคุณ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจด้วยดี   
  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ
ประเมินดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

             
         สถาบันวิจัยและพัฒนา 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทที่ 1 
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ความเป็นมาของการประเมิน 

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังด ำรงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมี
ความเข้มแข็ง ในระยะยาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไข
ปัญหาปากท้องสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนพร้อมสร้างหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ภายใต้การบูรณาการทางการบริหารทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐจะกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่ม
บทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการ
ให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
และมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่รวมถึงการจัดให้
มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ให้มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562 : 1-29) สำหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมี
ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่
ชุมชนในการตัดสินใจดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นจึงสำคัญ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 
:11)  จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการดำเนินการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการบัญญัติความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้ว
นั้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจากการถ่ายโอน
ภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นองค์กรบริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น 
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โดยมีภารกิจหลัก ๆ แบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้าน
การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งจะมีพื้นที่รับผิดชอบในเขต
ตำบลที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
บริหารงานจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้านในตำบลนั้น ๆ หมู่บ้านละ 2 คน สภา อบต.มีหน้าที่ในการให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาตำบล ร่างข้อบัญญัติตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และควบคุม
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารอบต.และส่วนที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยนายก อบต. แต่งตั้งรองนายก อบต. 2 คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต.เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของ อบต.ตามที่นายก อบต.ได้มอบหมาย และแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. 1 คน ซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกสภา อบต.หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมาย
กำหนดนั้น ได้แก่ จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน 
และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และพิการ คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทาง
ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและตามสมควร 

ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึง
เกิดประเด็นคำถามที่มากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ในการ
จัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด 
ยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ยิ่งแต่ต้องทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและตรงใจประชาชน 
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นที่ต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการสร้างผลงาน
และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 



3 

 

 

 

และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเฝ้ามองเพื่อประเมินความสำเร็จของการ
บริหารงาน   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของอำเภอบัวใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง ตั้งอยู่ ณ เลขที่  101 หมู่ที่  2 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตำบลโนนทองหลาง  มีเนื้อ
ที่โดยประมาณ 58.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  36,756 ไร่ ตำบลโนนทองหลาง มีลักษณะพื้นที่
เป็นที่ราบลุ่ม และสภาพพื้นดินบางส่วนเป็นพื้นที่ดินเค็ม จำนวน 8,554 คน จำนวน 2,262 ครัวเรือน 
โดยแยกเป็นชาย 4,395 คน เป็นหญิง 4,159 คน ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลโนนทองหลาง ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพรอง 
รับจ้าง ค้าขาย 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานจะต้องทำการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล                
โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์ที่จะสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง โดยจะทำการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยขอความร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการ
ให้บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
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ขอบเขตของการประเมิน  

  การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
2. งานด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
3. งานด้านรายได้หรือภาษี  
4. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ระยะเวลาในการประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม  2563 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ทราบข้อมูลด้านความ             
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
โนนทองหลาง และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางให้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    2. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้รับข้อมูลในการ
ดำเนินงานของตนเอง และสามารถนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการในหน่วยงานของตนเองได้ 

    3. ผลจากการประเมินทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ทั้งในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

   4. ผลจากการประเมินในทุกตัวสามารถเป็นข้อมูลทางการบริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ในการดำเนินการพัฒนางานให้ตรงกับความตรงการของประชาชน พร้อมทั้งเป็นแนวทาง
ในการกำหนดรูปแบบการส่งสารข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการทำงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น 
 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
 
สภาพทั่วไป 

  1. ภูมิประเทศ / ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของอำเภอบัวใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  101 หมู่ที่  2 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตำบลโนนทองหลาง  มีเนื้อ
ที่โดยประมาณ 58.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  36,756 ไร ่

ตำบลโนนทองหลาง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และสภาพพื้นดินบางส่วนเป็นพื้นที่ดินเค็ม 
 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
  ทิศเหนือ จรด ตำบลหนองบัวสะอาด ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ 
  ทิศใต้  จรด ตำบลเมืองคง อำเภอคง 
  ทิศตะวันออก จรด ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบวัใหญ่ 
  ทิศตะวันตก  จรด ตำบลหนองมะนาว อำเภอบัวใหญ่ 
  2. จำนวนประชากร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีประชากร จำนวน 8,554 คน จำนวน 2,262 
ครัวเรือน โดยแยกเป็นชาย 4,395 คน เป็นหญิง 4,159 คน จำแนกตามหมู่บ้าน ได้ดังนี้   
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หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 

(หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง 258 276 534 134 
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดโนนทองหลาง 118 105 223 81 
หมู่ที่ 3 บ้านบัวน้อย 122 95 217 58 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก 536 534 1,070 279 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม 310 275 585 156 
หมู่ที่ 6 บ้านไร ่ 452 430 882 214 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง 336 339 675 184 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน 330 327 657 168 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนกระพ้ี 375 366 741 189 
หมู่ที่ 10 บ้านดอนชุมช้าง 379 353 732 203 
หมู่ที่ 11 บ้านศรีพัฒนา 340 311 651 162 
หมู่ที่ 12 บ้านป่าตอง 212 174 386 100 
หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด 373 327 700 181 
หมู่ที่ 14 บ้านดอนโก่ย 58 59 117 37 
หมู่ที่ 15 บ้านชัยเจริญ 196 188 384 116 

รวม 4,395 4,159 8,554 2,262 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

  1. อาชีพ 
  ประชากรในเขตพ้ืนที่ตำบลโนนทองหลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญ ไดแ้ก่ อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพรอง รับจ้าง ค้าขาย 
  2. การปศุสัตว์   

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  เป็นการประกอบการในลักษณะ
เลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจำหน่าย
และบริโภคเองในครัวเรอืน 

3. การบริการ 
 - รีสอร์ท จำนวน   1      แห่ง 
4. อุตสาหกรรม 
จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จำนวน 27 แห่ง (มีคนงานต่ำกว่า       

10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรเกิน 1 ล้านบาท) 
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5. การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทองหลาง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม การค้าขายภายใน 

ชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ร้านค้า สหกรณ์ชุมชน ร้านตัดผม เป็นต้น  
การพัฒนาด้านกลุ่มอาชีพตำบลโนนทองหลาง มีจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี ้

1) กลุ่มเกลือไอโอดีน   หมู่ 2 
2) กลุ่มสานตะกร้าเชือกมัดฟาง  หมู่ 4, หมู่ 11 
3) กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์    หมู่ 8 
4) กลุ่มทอผ้าฝา้ย   หมู่ 9 
5) กลุ่มทอเสื่อ    หมู่ 13 

6. แรงงาน 
          ด้านแรงงาน โดยส่วนใหญ่พื้นที่ตำบลโนนทองหลางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แรงงานจะเป็น
แรงงานรับจ้างและแรงงานทำเองโดยไม่เป็นลูกจ้างผู้ใด และพบว่า แรงงานบางส่วนออกไปทำงาน
รับจ้างต่างถิ่นอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรับจ้างหาเลี้ยงชีพ จากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง 

 
สภาพทางสังคม 
 

ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สภาพทางสังคมเป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลัก เช่น อาชีพทำไร่ ทำนา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกจิตกต่ำ ทำใหป้ระชาชนบางส่วนต้องไปรับจ้าง
แรงงานต่างพื้นที่   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                            
แต่ยังพบปัญหาด้านช่องทางการตลาด ไม่มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ประชาชนยังจัดตั้งกลุ่มอาชีพยังไม่เป็น
รูปธรรม 
   1. การศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ให้ความสำคัญด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันโรงเรียน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดย
มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตำบลโนนทองหลาง ดังนี ้
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 
ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปิดสอน ที่ตั้ง 

1. ศพด. บ้านโนนทองหลาง อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 1 
2. ศพด. บ้านหนองไผล่้อม อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 5 
3. ศพด. บ้านไร ่ อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 6 
4. ศพด. บ้านหันดอนดู่ อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 8 
5. ศพด. บ้านโนนกระพ้ี อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 9 
6. ศพด. บ้านดอนชุมช้าง อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่10 
7. ศพด. บ้านโคกสะอาด อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่13 
 
 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6 จำนวน  8  แห่ง  ดังนี ้
ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปิดสอน ที่ตั้ง 

1. โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 2 
2. โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 7 
3. โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 9 
4. โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่10 
5. โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี   สพฐ. เขต 6  อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่13 
6. โรงเรียนบ้านหนองนาโคกฯ สพฐ. เขต 6  อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 หมู่ที่ 4 
7. โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพฐ. เขต 6  อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 หมู่ที่ 6 
8. โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ สพฐ. เขต 6  อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 หมู่ที่ 8 
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2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
      วัด/สำนักสงฆ ์มีจำนวน 13 แห่ง ดังนี ้
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สาธารณสุข  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลภายในเขต
พื้นที่เพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน สถานพยาบาลสำหรับให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล                      
โนนทองหลาง มีดังนี้. 

ชื่อสถานบริการด้านสาธารณสุข ที่ตั้ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมุช้าง หมู่ที่ 10 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่  โดยร่วมกัน
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัย 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ให้
ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง และยังจัดให้บริการด้าน

ชื่อวัด/สำนักสงฆ์ ที่ตั้ง 

1. วัดสุวรรณาราม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 
2.  วัดเนินโพธิโสธร(สำนักสงฆ์) 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.  วัดบ้านโนนกระพี้ หมู่ที่ 9 
10. วัดบ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 
11. วัดป่าอรัญวาศรี หมู่ที่ 11 
12. วัดบ้านป่าตอง หมู่ที่ 12 
13. วัดบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 
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การแพทย์ฉุกเฉิน (รถ EMS) สำหรับให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งสถานการณ์ปกติและภัยพิบัติ โดยมีรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 2  
คัน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 4 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร เขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ  
รถกู้ชีพตำบลโนนทองหลาง                  
คันที่ 1 นายสพุล  เพียนอก            
         นายสมจิตร ภูศิริฤทธิ ์
คันที่ 2 นายสนธิ  สัตย์ซื่อ 
          นายประถม  สัตย์ซื่อ 

ภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 - 15  ดังนี ้
หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง             หมู่ที่ 9 บ้านโนนกระพี้          
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดโนนทองหลาง       หมู่ที ่10 บ้านดอนชุมช้าง 
หมู่ที่ 3 บ้านบวัน้อย                      หมูท่ี่ 11 บ้านศรพีัฒนา          
หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก               หมู่ที่ 12 บ้านป่าตอง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม               หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด       
หมู่ที่ 6 บ้านไร ่                           หมู่ที่ 14 บ้านดอนโก่ย 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง                   หมู่ที่ 15 บ้านชัยเจริญ 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน 
 

. 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จัดกิจกรรมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ได้แก่  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตั้งด่านตรวจให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลปีใหม่ , โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด, โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และโครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   5. ยาเสพติด 
            ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลโนนทองหลาง ตามที่ได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ 
พบว่า ในเขตพื้นที่เขตตำบลโนนทองหลาง เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติด เนื่องจาก ผู้ค้ายาเสพติดเปลี่ยน
เส้นทางในการขนถ่ายยาเสพติดจากเส้นทางโคกสี – พระทองคำ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีการ
ตรวจจับและกวดขัน ตั้งด่านตรวจยาเสพติด ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนเส้นทางขนถ่ายยาเสพติดผ่านตำบล                
โนนทองหลาง และตำบลเสมาใหญ่ และคาดว่าสถานการณ์ในอนาคตมีความน่าเป็นห่วงต่อเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ และจากสถิติ พบว่า คดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 
12 ปี  

    6. การสังคมสงเคราะห์ 
               องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี ้

(1) การสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
(2) การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ  
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(3) การสงเคราะห์ผู้พกิารทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส ์
(4) การสอดส่องดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย 
(5) ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  
(6) ประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1)  การนับถือศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

     2)  ประเพณีและงานประจำปี 
           ประชาชนให้ความสำคัญกับวัด ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ตามประเพณีท้องถิ่น ประเพณีและงานประจำปี ได้แก่ 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่          เดือนมกราคม 
-  ประเพณีบุญพระเวส (บุญมหาชาติ)    เดือนมีนาคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน         เดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์/รดน้ำผู้สูงอายุ  เดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่พระ           เดือน เมษายน 
 - ประเพณีบุญบั้งไฟ          เดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง          เดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา    เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลโนนทองหลาง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  

วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย วิธีการทอเสื่อ
จากต้นกก วิธีการจับปลาธรรมชาติ และการนวดแพทย์แผนไทย   

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน    
9. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตตำบลโนนทองหลาง ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้   

จำหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่   
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  การบริการพื้นฐาน 
 
  1.การคมนาคมและการขนส่ง 
 การเดินทางของราษฎรส่วนใหญ่ เดินทางโดยรถไฟ ไม่มีรถยนต์รับจ้างประจำทางและส่วนมาก
ใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ส่วนตัว 
 2. การไฟฟ้า   
 - จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้        2,262    ครัวเรือน    
  3. การประปา 

การประปาภายในเขตพื้ นที่ ตำบลโนนทองหลาง พบว่า องค์การบริหารส่ วนตำบล              
โนนทองหลาง ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุม
พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง  

4. การโทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีบริการฟรี wifi ให้บริการประชาชน 

5. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
น้ำ ที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน 

และน้ำบาดาลใต้ดิน ซึ่งมีไม่เพียงพอ หากฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้ง และพื้นที่บางส่วนเป็นพื้น
ที่ดินเค็ม น้ำกร่อย ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ได้  
  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    -   ลำน้ำ ลำห้วย   3        สาย 
    -  บึง หนอง และอื่น ๆ  24       แหล่ง 
       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
    -  ฝาย    23       แห่ง 

ป่าไม้ เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เผาตอซังในฤดูแล้ง  
ภูเขา ในเขตตำบลโนนทองหลางไม่มีภูเขา 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม ทำการ
เพาะปลูก ทำนา ทำไร่ และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ดินเค็ม ทรัพยากรในพื้นที่มีเกลือสินเธาว์ใน
เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 นำไปผลิตเกลือเสริมไอโอดีน และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็น
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พื้นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ , โครงการ  
“รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการเกษตรพอเพียง      
เป็นต้น 
 
ข้อมูลอื่น ๆ  

 

1. มวลชนจัดต้ัง 
- ลูกเสือชาวบ้าน 1  รุ่น              120    คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2  รุ่น    102   คน 
- ตำรวจบ้าน               100   คน 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 

1. การบริหารการเมืองท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมี
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 
  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มา
จากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้น 26 คน คือ 

1. นายกอบชัย   ดีเรือก   ประธานสภา อบต. 
2. นายไพศาล  พรมมานอก  รองประธานสภา อบต. 
3. นายสุวัฒน์   สิงห์กาญจนาวงศา  เลขานุการสภา อบต. 
4. นายสมจิตร  ภูศิริฤทธิ ์   สมาชิกสภา อบต. 
5. นายสมพงษ์  คงวิริยะประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. 
6. นายอำนาจชัย  ใจมั่น   สมาชิกสภา อบต. 
7. นายเจริญ  ชัยนอก   สมาชิกสภา อบต. 
8. นางสุภาพ  วังหอม   สมาชิกสภา อบต. 

  9. นายบุญมา  บุญสิทธิ์   สมาชิกสภา อบต. 
10. นายสหวัน  พรานกระโทก  สมาชิกสภา อบต. 
11. นายบุญตา  คิดถาง   สมาชิกสภา อบต. 
12. นายสงวน  ปราบอาต   สมาชิกสภา อบต. 
13. นายสมบัติ  ยาโน   สมาชิกสภา อบต. 



14 
 

14. นายประกาศ  ขุนศรี   สมาชิกสภา อบต. 
15 นายทศพล  ผุยบัวค้อ   สมาชิกสภา อบต. 
16. นายสุรัตน์  พันธ์สวัสดิ ์  สมาชิกสภา อบต. 
17. นายสมดี  ดีไร ่   สมาชิกสภา อบต. 
18. นายโกวิท  ตุยที   สมาชกิสภา อบต. 
19. นายสมบัติ  ท้าวนอก   สมาชิกสภา อบต. 
20. นายบรรจง จันภิรมย ์   สมาชิกสภา อบต. 
21. นางพรรณทิภา  จิตกลาง  สมาชิกสภา อบต. 
22. นายวัลลภ  ขอนบกลาง  สมาชิกสภา อบต. 
23. นายทิวา  พุดชวา   สมาชิกสภา อบต. 
24. นางสาวยุภาวดี  ภูมิลำเนา  สมาชิกสภา อบต. 
25. นายผัด  หอนอก   สมาชิกสภา อบต. 
26. นายพรหมชาติ  ท้าวนอก  สมาชิกสภา อบต. 

  ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  มีคณะผู้บริหาร 3 คน และเลขานุการ
นายกฯ  1  คน คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน  ทำ
หน้าที่บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล 
  1. นายโยธิน  วิทยาวิโรจน ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. นายสละ   เลี้ยงวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 3. นายสงวน  ก่อไช  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 4. นายบุญเที่ยง  พรมมานอก เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 2.  การบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง   
 ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                  
โนนทองหลางเป็นผู้บังคับบัญชา มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 38 คน โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ 
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางเป็น
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลสำนักปลัดฯ ตำแหน่งในสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน 

1. นายสุวัฒน ์ สิงห์กาญจนาวงศา  ปลัด อบต. 
2. นางพรพรรณ   บุญดี   รองปลัด อบต. 
3. นางสุญาณี  นรมาตร ์   หัวหน้าสำนักปลัด 
4. นายกิตติ  วันนอก   นักพัฒนาชุมชน 
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5. นางวิภาวดี  อาสานอก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางธนวรรณ  ทิพย์ธรรมา  นักจัดการงานทั่วไป 
7. นางสาวชนาธินาถ  พุทธมาตย ์  นักทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวพัชรณัฎฐ์ กองจันทร ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางสาวเยาวลักษณ์ แสนนั่งล้อม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
10 นายอ๊ากเก้อ   แสวงเงิน  พนักงานขับรถยนต ์
11. นายจำรอง   นาชัยพลอย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
12. นายจำรูญ  ไร่ดี   ยาม 

  กองคลัง มีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองคลัง ตำแหน่งในส่วนกองคลัง  
จำนวน 7 คน 
  1. นางประคอง  สมพงษ์   ผู้อำนวยการกองคลัง 

2. นางเอ็มอร  ภูลายยาว   นักวิชาการเงินและบัญช ี
3. นางพิชญ์ชกาญจน์ กลิ่นดอกพุฒ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
4. นางธมน แก้วฝ่ายนอก   เจ้าพนักงานพัสด ุ
5. นางสุนีย์รัตน์ สิริรุจิชาญ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
6. นางสาวภาริกา  แผนชัยภูมิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
7. นางสาวสุธิตา การบรรจง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองช่าง ตำแหน่งในส่วนกองช่าง  
จำนวน 5 คน   
  1. นายพิเชษฐ  ผ่องเพิ่ม   ผู้อำนวยการกองช่าง 

2. นางสาวกีฬาทิพย์ กุนอก  เจ้าพนักงานธุรการ 
3. นายคมกริช  อาสานอก  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
4. นายภานุวัฒน ์ประจิตร   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
5. นางสาวยุพิน  เก่งรำ   คนงานทั่วไป 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อำนวยการกองการส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งในส่วนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 13 คน   
   1. นางธนันณัฏฐ์ ทองเพ็ง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  2. นายอัศวิน  ประกอบผล  นักวิชาการศึกษา 

3. นางอัมพร  บรรดาศักด์ิ   ครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางดารา  นาชัยพลอย   ครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นางนวลอนงค์ สืบสุนทร  ครูผู้ดูแลเด็ก 
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6. นางบังอร  ลพพันธ์ทอง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
7. นางวิลาวัลย์  กุนอก   ครูผู้ดูแลเด็ก 
8. นางลำใย  บุปะโท   ครูผู้ดูแลเด็ก 
9. นางหนูกาญจน์ แก่นพะเนา  ครูผู้ดูแลเด็ก 
10. นางสุมาลี สมพงษ ์   ครูผู้ดูแลเด็ก 
11. นางสาวสุทธิกานต์ บุญสิทธิ์  ผู้ดูแลเด็ก 
12. นางสมหมาย  ผาศิลป์  ผู้ดูแลเด็ก 
13. นางปราณี พืชสิงห์   ผช.จพง.ธุรการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มตีำแหนง่ในส่วนกองช่าง จำนวน 2คน   
  1. นางพรพรรณ  บุญด ี  รองปลัด อบต./รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
  2. นางสาวอรุณี  ไร่ด ี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   
 

 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ในด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  1. ประชากร 
  ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนประชากร 8,554 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ ซึ่งได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเท่ากับ 382 คน เพื่อให้
การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ประเมิน จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยกำหนดสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณการมารับบริการ ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สำหรับการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ใช้สูตรของ Taro 
Yamane  กำหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นคือ ร้อยละ 5 ตามสูตรดังนี ้
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n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทัง้หมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05)  
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   สำหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มจำนวนประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน ตามสัดส่วนของงาน 
ที่ขอรับบริการและสัดส่วนของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามงานที่มารับ
บริการและหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหมู่บ้านที่เปน็พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน    
                         ตำบลโนนทองหลาง 
 

หมูท่ี ่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน) 
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

1 บ้านโนนทองหลาง 534 25 
2 บ้านตลาดโนนทองหลาง 223 10 
3 บ้านบัวน้อย 217 10 
4 บ้านหนองนาโคก 1,070 50 
5 บ้านหนองไผ่ล้อม 585 27 
6 บ้านไร่ 882 41 
7 บ้านหนองแวง 675 32 
8 บ้านดอนหัน 657 31 
9 บ้านโนนกระพ้ี 741 35 
10 บ้านดอนชุมช้าง 732 34 
11 บ้านศรีพัฒนา 651 30 
12 บ้านป่าตอง 386 18 
13 บ้านโคกสะอาด 700 33 
14 บ้านดอนโก่ย 117 6 
15 บ้านชัยเจริญ 384 18 

รวมทั้งสิ้น 8,554 400 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้ งหมด 5 ข้อ  
โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่มาใช้บริการ 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ  ไม่ค่อยพอใจ เฉย ๆ ค่อนข้างพอใจ 
และพอใจ  มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ รวมจำนวน 25 ข้อ 
และมีเติมคำในช่องว่าง 2 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการ และข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชน ที่เป็นพื้นที่
รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล               
1 - 2 สิงหาคม 2563  
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพื่อแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง โดยจะทำการวิเคราะห์ในภาพรวมและ
จำแนกตามงานที่มารับบริการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ 
 สำหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ  เพื่อแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น   
ใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี  
     ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ   แสดงว่า ไม่พอใจ 
    ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ     แสดงว่า เฉย ๆ 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ      แสดงว่า พอใจ 
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 เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงานส่วนตำบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 
    ร้อยละ         คะแนน 
   มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  10 
                    ไม่เกินร้อยละ   95  9 
   ไม่เกินร้อยละ   90  8 
   ไม่เกินร้อยละ   85  7 
   ไม่เกินร้อยละ   80  6 
   ไม่เกินร้อยละ   75  5 
   ไม่เกินร้อยละ   70  4 
   ไม่เกินร้อยละ   65  3 
   ไม่เกินร้อยละ   60  2 
   ไม่เกินร้อยละ   55  1 
   ไม่เกินร้อยละ   50  0 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล             

โนนทองหลาง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประเมินนำเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ 
ประกอบคำบรรยายผลการประเมินนำเสนอตามลำดับ ดังนี ้
       1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
   2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                      
โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                       
โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ผลการประเมิน  
     

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.0 และเพศชาย ร้อยละ 40.0 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 
40.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 37.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด             
ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 17.5 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.2 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2 
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
รายการ จำนวน 

(N = 400 คน) 
ร้อยละ 

(100.0) 
เพศ ชาย 160 40.0 

หญิง 240 60.0 
อายุ   

 
 
 

18-30 ปี  25 6.3 
31-45 ป ี 63 15.7 
46-60 ปี      150 37.5 
61 ปีขึ้นไป 162 40.5 

ระดับการศึกษา ต่ำกว่าประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 24 6.0 
ประถมศึกษา 246 61.5 
มัธยมศึกษา 70 17.5 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 35 8.7 
ปริญญาตร ี 25 6.3 

อาชีพ 
 
 
 
 
 

 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 1.3 
ลกูจ้าง/พนักงานบริษัท 20 5.0 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 5 1.3 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 41 10.2 
รับจ้างทั่วไป 85 21.2 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 24 6.0 
เกษตรกร 210 52.5 
ว่างงาน 10 2.5 

งานที่มาใช้บรกิาร งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 48 12.0 
งานดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 124 31.0 
งานด้านรายได้หรือภาษ ี  210 52.5 
งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 4.5 

รวม 400 100 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน  
  2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น             
ร้อยละ 95.2 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                    
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.3 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.2 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.0 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ 93.2 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3 และแผนภูมทิี่ 1 
 
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
             ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N =  400) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 373 93.2 20 5.0 7 1.8 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 389 97.3 10 2.5 1 0.2 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 380 95.0 16 4.0 4 1.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 381 95.2 15 3.8 4 1.0 

รวมเฉลี่ย 381 95.2 15 3.8 4 1.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน  
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2.2 เมื่อพิจารณาจำแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 98.1 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 94.4 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
ร้อยละ 91.9 (9 คะแนน) และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 91.7 (9 คะแนน) 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4 และแผนภูมทิี่ 2 

 
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
             ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 

งานทีป่ระเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน
ทีไ่ด้ 

เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

44 91.7 9 4 8.3 0 0 

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 114 91.9 9 8 6.5 2 1.6 
งานด้านรายได้หรือภาษี  206 98.1 10 3 1.4 1 0.5 

งานด้านป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

17 94.4 9 0 0 1 5.6 

รวมเฉลี่ย 381 95.2 10 15 3.8 4 1.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่2 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

     3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา             
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 91.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.7 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ร้อยละ 89.6 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 3 
 
 ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการขององค์การบรหิารสว่น 
               ตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยภาพรวมและราย
      ด้าน 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

ระดับความพงึพอใจ  
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 43 89.6 5 10.4 0 0 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 46 95.8 2 4.2 0 0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 43 89.6 5 10.4 0 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 44 91.7 4 8.3 0 0 

รวมเฉลี่ย 44 91.7 4 8.3 0 0 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภูมิที ่3 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
      สิ่งก่อสร้าง      
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   3.1.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง จำแนกเปน็รายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร 
         ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บ ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ              
ร้อยละ 95.8 รองลงมาคอื ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 
91.7 และความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 89.6 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
            ตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอ่สร้าง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
  ให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ขั้ นตอนการให้บริการไม่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตวั 

42 87.5 6 12.5 0 0 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 43 89.6 4 8.3 1 2.1 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 

44 91.7 4 8.3 0 0 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

46 95.8 2 4.2 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แตล่ะขั้นตอน 

42 87.5 6 12.5 0 0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบริการ 

41 85.4 7 14.6 0 0 

รวมเฉลี่ย 43 89.6 5 10.4 0 0 
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2) ด้านเจ้าหนา้ที่/บุคลากรผูใ้ห้บริการ    
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล               
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ร้อยละ 97.7 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
และความซื่อสัตยส์จุริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 95.8 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารสว่น 
              ตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลกูสิ่งกอ่สรา้ง ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร
    ผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจา้หน้าที/่บุคลากรผู้ใหบ้ริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ความสุ ภ าพ  กิ ริ ย าม ารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

47 97.9 1 2.1 0 0 

2. ความ เห ม าะสม ใน ก ารแต่ งก าย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 

48 100 0 0 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

46 95.8 2 4.2 0 0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 

43 89.6 5 10.4 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

44 91.7 4 8.3 0 0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง 
มิชอบ ฯลฯ 

46 95.8 2 4.2 0 0 

รวมเฉลี่ย 46 95.8 2 4.2 0 0 
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  3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                    

โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าข้อ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ ป้าย ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 
95.8 และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.7 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารสว่น 
             ตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอำนวยความ
   สะดวก  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

47 97.9 1 2.1 0 0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

44 91.7 4 8.3 0 0 

3. ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม 43 89.6 5 10.4 0 0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

46 95.8 2 4.2 0 0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

42 87.5 6 12.5 0 0 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการตดิต่อใช้บริการ 

40 83.3 5 10.4 3 6.3 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

41 85.4 7 14.6 0 0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

42 87.5 6 12.5 0 0 

รวมเฉลี่ย 43 89.6 5 10.4 0 0 
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  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                     

โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า                  
ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 
97.9 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 95.8 และความรวดเร็วในการ
ให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.7 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
             ตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้    
    บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
สำนั กงาน  โทรศัพท์ /โทรสาร 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

46 95.8 2 4.2 0 0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ
ใช้บริการ 

43 89.6 4 8.3 1 2.1 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ 44 91.7 4 8.3 0 0 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

47 97.9 1 2.1 0 0 

5. คุ ณ ภ าพ ข อ งช่ อ งท างก าร
ให้บริการโดยรวม  

43 89.6 5 10.4 0 0 

รวมเฉลี่ย 44 91.7 4 8.3 0 0 
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3.2 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ              

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 91.9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ  
ร้อยละ 91.9 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.1 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 89.5 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 4 

 
ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิาร 

     ส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 111 89.5 10 8.1 3 2.4 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 119 96.0 5 4.0 0 0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 113 91.1 8 6.5 3 2.4 

ด้านช่องทางการให้บริการ 114 91.9 8 6.5 2 1.6 
รวมเฉลี่ย 114 91.9 8 6.5 2 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนตำบล               
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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   3.2.2 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายด้าน 
   1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                          
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า              
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ            
ร้อยละ 94.4 รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 
92.7 และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 91.9 ตามลำดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ขั้ นตอนการให้ บริการไม่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

109 87.9 10 8.1 5 4 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 105 84.7 15 12.1 4 3.2 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำขั้นตอนในการใหบ้รกิาร 

115 92.7 8 6.5 1 0.8 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

117 94.4 7 5.6 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แต่ละขั้นตอน 

114 91.9 8 6.5 2 1.6 

6. ระยะเวลาการให้บริการมคีวาม
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบริการ 

106 85.5 14 11.3 4 3.2 

รวมเฉลี่ย 111 89.5 10 8.1 3 2.4 
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  2) ด้านเจ้าหนา้ที่/บุคลากรผูใ้ห้บริการ 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                  
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า                    
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 96.8 รองลงมาคือ 
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 
95.2 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร  
ผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจา้หน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ค วาม สุ ภ าพ  กิ ริ ย าม า รย าท ขอ ง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

119 96.0 5 4.0 0 0 

2. ค วาม เห ม าะ ส ม ใน ก ารแ ต่ งก าย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

120 96.8 4 3.2 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่

117 94.4 6 4.8 1 0.8 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 

118 95.2 6 4.8 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้ รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

118 95.2 5 4.0 1 0.8 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง      
มิชอบ ฯลฯ 

120 96.8 4 3.2 0 0 

รวมเฉลี่ย 119 96.0 5 4.0 0 0 
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  3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                        
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย ร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
ร้อยละ 92.7 และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 91.9 ตามลำดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 

     ส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

115 92.7 9 7.3 0 0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

110 88.7 6 4.8 8 6.5 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 110 88.7 8 6.5 6 4.8 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

113 91.1 9 7.3 2 1.6 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

112 90.3 8 6.5 4 3.2 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

113 91.1 8 6.5 3 2.4 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบรกิาร/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

116 93.5 8 6.5 0 0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

114 91.9 10 8.1 0 0 

รวมเฉลี่ย 113 91.1 8 6.5 3 2.4 
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   4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริก ารขององค์การบริหารส่วนตำบล                        
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.5 รองลงมา
คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  ร้อยละ 92.7 และ
คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 91.9 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน 

     ตำบลโนนทองหลาง  งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
สำนั กงาน  โทรศัพท์ /โทรสาร 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

112 90.3 8 6.5 4 3.2 

2. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ
ใช้บริการ 

115 92.7 8 6.5 1 0.8 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ 

113 91.1 8 6.5 3 2.4 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

116 93.5 8 6.5 0 0 

5. คุ ณ ภ าพ ข อ งช่ อ งท างก าร
ให้บริการโดยรวม  

114 91.9 9 7.3 1 0.8 

รวมเฉลี่ย 114 91.9 8 6.5 2 1.6 
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  3.3 งานด้านรายได้หรือภาษ ี
            3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ               
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็น
ร้อยละ 98.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                   
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.6 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.1 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 97.1 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 15 และแผนภูมิที่ 5 
 
ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน 

     ตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี โดยภาพรวมและรายด้าน    

งานด้านรายได้หรือภาษ ี
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 204 97.1 4 1.9 2 1.0 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 207 98.6 3 1.4 0 0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 206 98.1 3 1.4 1 0.5 
ด้านช่องทางการให้บริการ 206 98.1 3 1.4 1 0.5 

รวมเฉลี่ย 206 98.1 3 1.4 1 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่5 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา งานด้านรายได้หรือภาษี 
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  3.3.2 งานด้านรายได้หรือภาษจีำแนกเป็นรายด้าน 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                     

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลัง
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมี
ความคล่องตัว  และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ               
ร้อยละ 97.6 และความสะดวกที่ ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน  ร้อยละ 97.1 ตามลำดับ 
รายละเอยีดดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
มีความคล่องตัว 

205 97.6 4 1.9 1 0.5 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 202 96.2 5 2.4 3 1.4 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำขั้นตอนในการให้บรกิาร 

205 97.6 4 1.9 1 0.5 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

206 98.1 4 1.9 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

204 97.1 4 1.9 2 1 

6. ระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ 

202 96.2 4 1.9 4 1.9 

รวมเฉลี่ย 204 97.1 4 1.9 2 1 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผูใ้ห้บริการ    
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                         
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ             
ร้อยละ 99.0 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 98.6 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

    ตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษ ีด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจา้หน้าที/่บุคลากรผู้ใหบ้ริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

206 98.1 4 1.9 0 0 

2. ความเหมาะสมในการแตง่กายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

210 100 0 0 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือรน้และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่

205 97.6 3 1.4 2 1.0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ใหค้ำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให ้

208 99.0 2 1.0 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทกุรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

207 98.6 3 1.4 0 0 

6. ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
ฯลฯ 

207 98.6 3 1.4 0 0 

รวมเฉลี่ย 207 98.6 3 1.4 0 0 
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  3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                     

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ การจัด
สถานที่และอุปกรณ์  ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ  และความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 98.6 และความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 98.1 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

    ตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

207 98.6 3 1.4 0 0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบรกิาร 

204 97.1 4 1.9 2 1.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 205 97.6 4 1.9 1 0.5 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

206 98.1 3 1.4 1 0.5 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

206 98.1 1 0.5 3 1.4 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

207 98.6 3 1.4 0 0 

7. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

208 99.0 2 1.0 0 0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

207 98.6 3 1.4 0 0 

รวมเฉลี่ย 206 98.1 3 1.4 1 0.5 
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   4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึ งพอใจต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                     
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ   
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.6 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 98.1 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

     ตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษ ีด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

205 97.6 3 1.4 2 1.0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

206 98.1 4 1.9 0 0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง 
การให้บริการ 

205 97.6 3 1.4 2 1.0 

4. ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 207 98.6 3 1.4 0 0 
5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม  208 99.0 2 1.0 0 0 

รวมเฉลี่ย 206 98.1 3 1.4 1 0.5 

 



40 

 

83.3

5.6
11.1

94.4

0.0
5.6

100.0

0.0
0.0

94.4

0.0
5.6

94.4

0.0
5.6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรผู้ให้บริการ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านชอ่งทางการให้บริการ

รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ

      3.4 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ                    

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 94.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  
มากที่สุดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และ
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 83.3 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 6 
 
ตารางที่ 20 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

     ตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 15 83.3 1 5.6 2 11.1 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 17 94.4 0 0 1 5.6 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 18 100 0 0 0 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 17 94.4 0 0 1 5.6 

รวมเฉลี่ย 17 94.4 0 0 1 5.6 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่6 รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
               โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา งานด้านป้องกันและบรรเทา 

     สาธารณภยั 
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     3.4.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำแนกเป็นรายด้าน 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                    

โนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ            
ร้อยละ 94.4 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 88.9 
และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 83.3 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 
21 
 
ตารางที่ 21 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ     
ให้บริการ   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมคีวามคล่องตัว 

16 88.9 0 0 2 11.1 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 14 77.8 0 0 4 22.2 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 

14 77.8 2 11.1 2 11.1 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

17 94.4 1 5.6 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แต่ละขั้นตอน 

15 83.3 2 11.1 1 5.6 

6. ระยะเวลาการให้บริการมคีวาม
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบริการ 

14 77.8 2 11.1 2 11.1 

รวมเฉลี่ย 15 83.3 1 5.6 2 11.1 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า                   
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  และเจ้าหน้าที่
ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย ร้อยละ 94.4 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ร้อยละ 88.9 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 22 
 
ตารางที่ 22 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

     ตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่/บคุลากรผู้      
      ให้บริการ 

 
ด้านเจา้หน้าที/่บุคลากรผู้ใหบ้ริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

18 100 0 0 0 0 

2. ความเหมาะสมในการแตง่กายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

17 94.4 0 0 1 5.6 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือรน้และความพรอ้ม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

16 88.9 0 0 2 11.1 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให ้

17 94.4 1 5.6 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

17 94.4 0 0 1 5.6 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

18 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 17 94.4 0 0 1 5.6 
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   3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                        

โนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสถานที่และ
อุปกรณ์  ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และคุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 94.4 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

    ตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

17 94.4 0 0 1 5.6 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

18 100 0 0 0 0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 17 94.4 1 5.6 0 0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

17 94.4 0 0 1 5.6 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

17 94.4 1 5.6 0 0 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

18 100 0 0 0 0 

7. ป้ายข้อความบอกจดุบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

18 100 0 0 0 0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู ้

18 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 18 100 0 0 0 0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 100
รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึง
ง่ายในการติดต่อใช้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 และความรวดเร็ว
ในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 88.9 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

     ตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านช่องทางการให้บริการ  

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

17 94.4 1 5.6 0 0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดตอ่ใชบ้ริการ 

17 94.4 0 0 1 5.6 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

16 88.9 0 0 2 11.1 

4. ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 17 94.4 1 5.6 0 0 
5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม  18 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 17 94.4 0 0 1 5.6 
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4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
 4.1 ปัญหาในการให้บริการ   
                4.1.1 การไม่เข้าใจการเตรียมเอกสารการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างมีเอกสาร

เยอะมาก                 
                4.1.2 การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงและไม่มีการเน้นเป็นเรื่อง ๆ ส่วน

ใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไป       
                4.1.3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ครอบคลุมทุกประเภท 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
     4.2.1 ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาต

ก่อสร้างให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึง   
              4.2.2 ควรมีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านสาธารสุขของอย่างต่อเนื่อง 
         



บทที่ 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล               

โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่                          
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ 
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนทองหลาง ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้มาจากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro 
Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเท่ากับ 382 คน เพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 15 หมู่บ้าน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ 
ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางระหว่างวันที่       
1 - 2 สิงหาคม 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพื่อแสดงความ            
พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและ
แยกตามงานที่มาใช้บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี ้

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมนิ 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.0 และเพศชาย ร้อยละ 40.0 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 
40.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 37.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด             
ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 17.5 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.2 ตามลำดับ 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น             
ร้อยละ 95.2 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                    
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.3 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.2 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.0 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ 93.2 ตามลำดับ 
 2.2 เมื่อพิจารณาจำแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 98.1 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 94.4 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
ร้อยละ 91.9 (9 คะแนน) และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 91.7 (9 คะแนน) 
ตามลำดับ 
 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
            3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านโยธา             
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 91.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.7 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ร้อยละ 89.6 ตามลำดับ 
  3.1.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จำแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
         ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ              
ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 
91.7 และความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 89.6 ตามลำดับ 
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล               
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ร้อยละ 97.7 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
และความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 95.8 ตามลำดับ 
   3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                    
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าข้อ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ ป้าย ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 
95.8 และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.7 ตามลำดับ    
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                     
โนนทองหลาง งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า                  
ข้อรายการที่ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 
97.9 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 95.8 และความรวดเร็วในการ
ให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.7 ตามลำดับ 
 
  3.2 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ              
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 91.9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ  
ร้อยละ 91.9 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.1 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 89.5 ตามลำดับ 
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         3.2.2 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายด้าน 
   1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                          
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า              
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ            
ร้อยละ 94.4 รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 
92.7 และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 91.9 ตามลำดับ 
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์ การบริหารส่วนตำบล                  
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า                    
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 96.8 รองลงมาคือ 
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 
95.2 ตามลำดับ 
  3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                        
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย ร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
ร้อยละ 92.7 และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 91.9 ตามลำดับ
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                        
โนนทองหลาง งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.5 รองลงมา
คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้ อยละ 92.7 และ
คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 91.9 ตามลำดับ 
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 3.3 งานด้านรายได้หรือภาษี             
      3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ               

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็น
ร้อยละ 98.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีค วามพึงพอใจมากที่สุดคือ                   
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.6 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.1 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 97.1 
ตามลำดับ 

 3.3.2 งานด้านรายได้หรือภาษี จำแนกเป็นรายด้าน 
 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขอ งองค์การบริหารส่วนตำบล                     

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลัง
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมี
ความคล่องตัว และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ               
ร้อยละ 97.6 และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 97.1 ตามลำดับ 

 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
 ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                         

โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ             
ร้อยละ 99.0 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 98.6 ตามลำดับ 

 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบ ริหารส่วนตำบล                     
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ การจัด
สถานที่และอุปกรณ์  ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ และความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 98.6 และความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 98.1 
ตามลำดับ 
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  4) ดา้นช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                     
โนนทองหลาง งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                   
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ   
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.6 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 98.1 ตามลำดับ 
 

 3.4 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ                    
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 94.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  
มากที่สุดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และ
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 83.3 
ตามลำดับ 
  3.4.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                    
โนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า 
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ            
ร้อยละ 94.4 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 88.9 
และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 83.3 ตามลำดับ  
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บรกิาร    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า                   
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  และเจ้าหน้าที่
ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย ร้อยละ 94.4 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 88.9 ตามลำดับ 
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  3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล                        
โนนทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสถานที่และ
อุปกรณ์  ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และคุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 94.4 ตามลำดับ 
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทองหลาง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 100
รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึง
ง่ายในการติดต่อใช้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 และความรวดเร็ว
ในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 88.9 ตามลำดับ 
 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
 4.1 ปญัหาในการให้บริการ   
                4.1.1 การไม่เข้าใจการเตรียมเอกสารการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างมีเอกสาร

เยอะมาก                 
                4.1.2 การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงและไม่มีการเน้นเป็นเรื่อง ๆ ส่วน

ใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไป       
                4.1.3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ครอบคลุมทุกประเภท 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
     4.2.1 ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาต

ก่อสร้างให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึง   
              4.2.2 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารสุขของอย่างต่อเนื่อง 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การให้บริการขององค์บรหิารส่วนตำบล                    

โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2563 

สถานทีส่ำรวจ.................................................................วันที่สำรวจ.............................................                                         

 

คำชี้แจง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความ     

พึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รวมทั้ง

การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและส่วน รวม              

เป็นอย่างยิ่ง ผู้ประเมินขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง 

 

                ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทำเครื่องหมาย/หน้าข้อความต่อไปนี้) 

 

  1.  เพศ 1.  ชาย  2.  หญิง 

  2.  อายุ 1.  ต่ำกว่า 18 ป ี      2.  18-30  ปี      

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

 3. ระดับการศึกษา  

     1.  ต่ำกว่าหรือไม่ได้เรียน 2.  ประถมศึกษา 

   3.  มัธยมศึกษา  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

   5.  ปริญญาตรี  6.  สูงกว่าปริญญาตรี 

  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.  อื่นๆ (ระบุ)…………………… 

 5. ส่วนงานที่มาใช้บริการ 

   1.  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

   2.  งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   3.  งานด้านรายได้หรือภาษี 

   4.  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ  (กรุณาทำเครือ่งหมาย /หน้าข้อความทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด)                    

 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ 

☺ 

ค่อนข้าง

พอใจ 

☺ 

เฉย ๆ 

 

ไม่ค่อย

พอใจ 

 

ไม่

พอใจ 

 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.1  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว      

1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      

1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดบัก่อนหลังมีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน) 

     

1.5  ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขัน้ตอน      

1.6  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      

2. ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ      

2.1  ความสุภาพ กิรยิามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

2.2  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

2.3  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

2.4  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย 

ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ      

2.6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

ฯลฯ 

     

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      

3.1  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

3.2  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ หอ้งน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์

สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

3.3  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม      

3.4  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      

3.5  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      

3.6  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ      

3.7  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

3.8  ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      

4. ด้านช่องทางการให้บริการ      

4.1  ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/

โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ 

     

4.2  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ      

4.3  ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ      

4.4  ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ      

4.5  คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม      
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5. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 5.1 ปัญหาในการให้บริการ………………………….…………………………………………………...……………………………………………………………………………. 

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

 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง.....................................……………………………...………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


