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ด้วยปั จจุบั นองคั กรปกครองสั วนทั้องถิ่นถั อวั าเปั นหนั วยงานที่มัีความใกลั้ชัิดกั บประชาชนั
มากที่สัุดโดยมัีอำนาจหนั้าที่ในการจั ดบรัิการสาธารณะใหั้กั บประชาชนในดั้านตั าง ๆ มากมายซ่ึงรั ฐได้ั
ด าเนินการกระจายอ านาจในด้านต าง ๆ ใหั้ก บองค กรปกครองทั้องถิ่นเพ ่อมุั งเน้นให้องค กรปกครองสั วนั
ทั้องถิ่นสามารถด าเนัินการแกั้ไขปั ญหาตั าง ๆ ใหั้กั บประชาชนไดั้อยั างทั นทั วงที นอกจากนี้ยั งใหั้อัิสระั
ในการตั ดสัินใจเกีั ยวกั บอำนาจทางการบรัิหารภายใตั้กรอบที่กฎหมายกำหนด ถั อวั ามัีความคลั องั
ต วอย างมากในทางการบริหารในปัจจุบ น ท ้งนี้ส าหร บการจ ดบรัิการสาธารณะตามกรอบอ านาจหน้าที่ที่ั
กฎหมายกำหนดไว้ เปั นสิ่งทีม่ัีความทั้าทายอยั างมากตั อผูั้บรัิหารและขั้าราชการสั วนทั้องถิ่นในการั
บรัิหารองคั กรปกครองสั วนทั้องถิ่นในปั จจัุบั น จะเหั นไดั้วั าการจะด าเนัินงานโครงการหรั อภารกัิจใด ๆั
ต้องมาจากความต้องการและก อให้เกดิประโยชน ต อประชาชนในเขตทั้องถิ่นน ้น ๆ เม ่อมีการดำเนัินงานั
ตามภารกัิจแลั้วหนั วยงานจะตั้องมัีการด าเนัินการประเมัินความพัึงพอใจของประชาชนที่มัีตั อการั
ใหั้บรัิการขององคั การบรัิหารสั วนต าบลโนนทองหลาง เพ ่อนำผลการประเมัินน ้นไปประกอบการั
ต ดสัินใจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะออกมาในรัูปแบบของนโยบายของฝ่ายบรัิหารหร อการส ่งการในการั
แก้ไขปัญหาน ้นัๆ โดยใช้ประโยชน จากข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจนี้ 

สำหรั บการประเมัินความพัึงพอใจของประชาชนทีม่ัีตั อการใหั้บรัิการขององคั การบรัิหาร 
สั วนตำบลโนนทองหลางคร ้งนี้มัีเปั้าหมายสำคั ญ คั อ การสะทั้อนภาพการทำงานของหนั วยงานจากั
ประชาชนที่มารั บบรัิการ ท ้งในดั้านกระบวนการ/ข ้นตอนการใหั้บรัิการ ดั้านเจั้าหนั้าที่/บัุคลากรผู้ั
ใหั้บริการ ดั้านสิ่งอำนวยความสะดวก รวมท ้งดั้านช องทางการใหั้บรัิการ โดยในการดำเนัินการประเมัินั
ไดั้ทำการประเมินงานที่ใหั้บรัิการ 4 งาน ไดั้แก  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมังานพ ฒนารายได้ังาน
สว สดิการส งคมัและงานแบบแผนและก อสร้างั(งานขออนุญาตปลูกสิ่งก อสร้าง)ัรายงานคร ้งนี้สำเรั จ
ลัุลั วงด้วยดีเน ่องจากได้ร บความร วมม อจากองค การบรัิหารสั วนต าบลโนนทองหลางัท ้งนี้สถาบั นวิจั ย
และพั ฒนา มหาวัิทยาล ยราชภั ฏนครราชสัีมา ในฐานะผู้ดำเนินการประเมัินขอขอบคัุณัประชาชนทีเ่ป็น
กลุ มต วอย างทีใ่ห้ความร วมม อในการตอบแบบส ารวจด้วยดี 

สถาบั นวัิจั ยและพั ฒนามหาวัิทยาลั ยราชภั ฏนครราชสัีมา หวั งเปั นอยั างยิ่งวั าผลการ 
ประเมนิดั งกลั าว จะเปั นขั้อมัูลที่จะนำไปสูั การปรั บปรัุงและพั ฒนาประสัิทธัิภาพของการใหั้บรัิการของั
องคั การบริหารสั วนตำบลโนนทองหลาง เพ ่อใหส้อดคลั้องก บความต้องการของประชาชนตั อไปได้อย างั
มีประสิทธิภาพ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

 

ควำมเป็นมำของกำรประเมิน 
 

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่่าง่ๆ่ให้ทัน่
การเปลี่ยนแปลง เสร่ิมสร่้างความเข่้มแข่ งและแก่้ ไขป่ัญหาที่ย่ังด ำรงอยู่่ของภาคส่่วนต่่าง ๆ่
ภายในประเทศ เพ่ือให่้ประเทศไทยม่ีภู่ม่ิคุ่้มก่ันและม่ีความแข่ งแกร่่งเพ่ียงพอที่จะเผช่ิญก่ับสถานการณ์่
ความไม่่แน่่นอน จากป่ัจจ่ัยต่าง ๆ ได่้อย่างม่ีประสิทธ่ิภาพ สามารถก่้าวไปข้างหน่้าอย่่างต่่อเนื่อง และมี่
ความเข่้มแข่ ง ในระยะยาว มุ่่งพ่ัฒนาให่้ประชาชนม่ีรายได่้เพ่ิมมากขึ้น ดู่แลประชาชนอย่่างทั่วถ่ึงแก่้ไข่
ป่ัญหาปากท่้องสร่้างรายได่้ลดความเหลื่่อมล้้าให่้ก่ับประชาชนพร่้อมสร่้างหล่ักค่ิด คุ่ณธรรม และ่
จร่ิยธรรมและม่ีศ่ักยภาพที่จะดำเน่ินช่ีว่ิตในศตวรรษที่ 21 ได่้ภายใต่้การบู่รณาการทางการบร่ิหารทุ่ก่
ภาคส่่วนโดยเฉพาะองค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นซึ่งร่ัฐจะกระจายอำนาจ ความร่ับผ่ิดชอบ และเพิ่ม่
บทบาทการปกครองขององค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นและส่่งเสร่ิมบทบาทของเอกชนและชุ่มชนในการ่
ให่้บร่ิการสาธารณะ โดยเร่่งพ่ัฒนาองค่์กรและบุ่คลากรขององค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นให่้ม่ีศ่ักยภาพ่
และม่ีความร่ับผ่ิดชอบมากขึ้นทั้งในการบร่ิหารและการใช่้จ่่ายงบประมาณ เพ่ือให่้องค่์กรปกครองส่่วน่
ท่้องถิ่นสามารถบร่ิหารจ่ัดการตนเองตามหล่ักธรรมาภ่ิบาลได่้อย่่างม่ีประส่ิทธ่ิภาพ พร่้อมทั้งส่่งเสร่ิม่
บทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน่ๆ่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รวมถึงการจัดให้่
มีบร่ิการสาธารณะต่่าง ๆ ให้ตรงก่ับความต้องการของประชาชน เพ่ือนำไปสู่่การยกระด่ับมาตรฐานการ่
ให่้บร่ิการของร่ัฐให่้เท่ียบเท่่าก่ับมาตรฐานสากลและสน่ับสนุ่นการพ่ัฒนายุ่ทธศาสตร่์เช่ิงพ้ืนที่ ให่้ม่ีการ่
ขับเคลื่อนอย่่างเป็นระบบ (ค้าแถลงนโยบายของคณะร่ัฐมนตร่ี, 2562 : 1-29) สำหรับการปกครองส่่วน่
ท้องถิ่น่(Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งทีเ่ป่ นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ่
และการปกครองในระบอบประชาธ่ิปไตยของประเทศไทยทีม่่ีความใกล่้ช่ิดก่ับประชาชนมากทีสุ่่ดมี่
ความสำคญัอย่่างมากต่อการพัฒนา และเข่้าไปแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึ้นนั้นได่้อย่่างท่ันท่วงที โดยให่้ส่ิทธิแก่่
ชุ่มชนในการต่ัดส่ินใจดำเน่ินภารก่ิจต่่าง ๆ ของท่้องถิ่น การให่้ความสำค่ัญต่่อการเร่ียนรู้ และฝ่ึก่
ปฏิบ่ัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นจึงส้าคัญ (โกวิทย์่พวงงาม, 2550 
:11) จะเห่ นได่้ว่่าต้ังแต่่เริ่มม่ีการด้าเน่ินการกระจายอำนาจให่้แก่่องค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่น ภายใต้ 
พระราชบ่ัญญ่ัต่ิก้าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให่้แก่่องค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และแผนปฏ่ิบ่ัต่ิการกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให่้แก่่องค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่น่
ตลอดจนการบัญญ่ัติความสำค่ัญขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นที่ก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล่้ว่
นั้น ส่่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบมากขึ้น ซ่ึงจากการถ่ายโอน่
ภารก่ิจด่ังกล่่าวส่่งผลให่้องค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นม่ีบทบาทเป่ นองค่์กรบร่ิการสาธารณะเด่่นช่ัดขึ้น 



2  

 

 
 

โดยม่ีภารก่ิจหล่ัก ๆ แบ่่งออกได้ 6 ด่้าน ค่ือ ด่้านโครงสร่้างพ้ืนฐาน ด่้านการส่่งเสร่ิมคุ่ณภาพช่ีว่ิต ด่้าน่
การจ่ัดระเบ่ียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่่งเสรมิการลงทุ่น พาน่ิช่
ยกรรม และการท่่องเที่ยว ด่้านการบร่ิหารจ่ัดการและการอนุ่ร่ักษ่์ทร่ัพยากรธรรมชาต่ิสิ่งแวดล่้อมและ่
ด้านศิลปะ่วัฒนธรรม่จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สำหร่ับองค่์การบร่ิหารส่่วนตำบล (อบต.) เป่ นองค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นทีจ่่ัดต้ังขึ้นตาม่
พระราชบ่ัญญ่ัต่ิสภาตำบลและองค่์การบรหิารส่่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก่้ไขเพ่ิมเต่ิม ถ่ึง (ฉบ่ับที ่5) 
พ.ศ. 2546 ม่ีฐานะเป่ นน่ิต่ิบุ่คคล ซ่ึงองค่์การบร่ิหารส่่วนตำบลแต่่ละแห่่งจะม่ีพ้ืนที่ร่ับผ่ิดชอบในเขต่
ตำบลที่ไม่่อยู่ในเขตเทศบาล หรือองค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่น ยกเว่้นองค่์การบร่ิหารส่่วนจังหว่ัดในการ่
บริหารงานจะประกอบด้วย 2 ส่วน่คือ ส่วนที ่1 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งประกอบด้วยสมาช่ิก่
ทีไ่ด้รับเลือกตัง้จากราษฎรในหมู่บ้านในต้าบลนั้น ๆ่หมู่บ้านละ 2 คน่สภา่อบต.มีหน้าที่ในการให้ความ่
เห นชอบแผนพัฒนาต้าบล ร่างข้อบัญญัติต้าบล่ร่่างข้อบัญญ่ัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี่และควบคุม่
การปฏ่ิบัต่ิงานของคณะกรรมการบร่ิหารอบต.และส่วนที ่2 นายกองค่์การบรหิารส่่วนตำบลมาจากการ่
เล่ือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด่้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท่้องถิ่น่
โดยนายก อบต. แต่่งต้ังรองนายก อบต. 2 คน ซ่ึงม่ิใช่่สมาช่ิกสภา อบต.เป่ นผู่้ช่่วยเหล่ือในการบร่ิหาร่
ราชการของ อบต.ตามที่นายก อบต.ได้มอบหมาย และแต่งตั้งเลขานุ่การนายก อบต. 1 คน ซ่ึงม่ิได่้เป่ น่
สมาช่ิกสภา อบต.หร่ือเจ่้าหน่้าที่ของร่ัฐ อำนาจหน่้าทีข่ององค่์การบร่ิหารส่่วนตำบลตามที่กฎหมาย่
ก้าหนดนั้น ได้แก่ จัดให้มีและบำรุ่งทางน้้าและทางบก การร่ักษาความสะอาดของถนน ทางน้้า ทางเด่ิน่
และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจ่ัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกู่ล ป้องก่ันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ่
บรรเทาสาธารณภ่ัย ส่่งเสร่ิมการศ่ึกษาศาสนาและว่ัฒนธรรม ส่่งเสร่ิมพ่ัฒนาสตร ีเด่ ก และเยาวชน่
ผู้สูงอายุ่และพิการ่คุ่้มครอง ดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล่้อม่บ้ารุงรักษาศิลปะ่
จาร่ีตประเพณ่ีภู่ม่ิป่ัญญาท่้องถิ่นและว่ัฒนธรรมอ่ันด่ีของท่้องถิ่น รวมทั้งปฏ่ิบ่ัต่ิหน่้าที่อ่ืนตามที่ทาง่
ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ่หรือบุ่คลากรให้ตามความจ้าเป็นและตามสมควร 

ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในปัจจุบันจ่ึง่
เก่ิดประเด่ นคำถามที่มากขึ้นว่่าองค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่น โดยเฉพาะอย่่างยิ่งองค่์การบร่ิหารส่่วน 
ต้าบลจะสามารถให่้บร่ิการประชาชนได่้อย่่างม่ีคุ่ณภาพและตอบสนองความต่้องการของประชาชนได้่
จร่ิงหร่ือไม่ ก่่อให่้เก่ิดการต้ังประเด่ นความเชื่อมั่นต่่อองค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการ่
จัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น่ๆ ถ่ือเป็นความท้าทายอย่่างมากต่อผู้บร่ิหารท้องถิ่น่
ทีต้่องบรหิารภารกิจ จ่ัดบริการสาธารณะเพ่ือมุ่งตอบสนองความต่้องการให่้กับประชาชนให้ได่้มากที่สุ่ด่
ยิ่งเป่ นหน่่วยงานที่ใกล่้ช่ิดก่ับประชาชนก่ ยิ่งแต่่ต่้องทำงานที่ถู่กต่้องตามกฎหมายและตรงใจประชาชน่
ด่้วยสถานการณ่์ด่ังกล่่าวองค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นจ่ึงจ้าเป่ นที่ต่้องพ่ิสู่จน่์ตนเองด่้วยการสร่้างผลงาน่
และบริการประชาชนอย่างม่ีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ่
ด่ังนั้นความสามารถทางการบร่ิหารจ่ัดการขององค่์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นในการจ่ัดบร่ิการสาธารณะ 
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และสร่้างความพ่ึงพอใจแก่่ประชาชนจะเป่ นสิ่งทีทุ่่กฝ่่ายเฝ่้ามองเพ่ือประเม่ินความสำเร่ จของการ่
บริหารงาน 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนทองหลาง่อ้าเภอบัวใหญ่่จังหวัดนครราชสีมา่ตั้งอยู่ทางทิศใต้่
ของอ้าเภอบัวใหญ่่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอบัวใหญ่่ประมาณ่12่กิโลเมตร่ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วน่ต้าบลโนนทองหลาง่ตั้งอยู่่ณ่เลขที่่101่หมู่ที่่2่ต้าบลโนนทองหลาง่อ้าเภอบัวใหญ่่จังหวัด่
นครราชสีมา่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา่ประมาณ่100่กิโลเมตร่ต้าบลโนนทองหลาง่มี
เนื ้อ่ที ่โดยประมาณ่58.81่ตารางกิโลเมตร่หรือประมาณ่36 ,756่ไร่ด่ังนั้นเพื ่อให่้เป่ นไปตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่่วยงานจะต่้องทำการประเม่ิน องค์การบริหารส่วนต้าบลโนน
ทองหลาง่มีประชากร่จ้านวน่8,509่คน่2,304่ครัวเรือน่โดยแยกเป็นชาย่4,355่คน่เป็นหญิง่
4,154่คน่มีความหนาแน่นเฉลี่ย่145่คน/ตารางกิโลเมตร่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม่
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญ่ได้แก่่อาชีพหลัก่ท้านา่ท้าไร่่ท้าสวน่อาชีพรอง่รับจ้าง่ค้าขาย เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลประกอบด้วย่2 
ฝ่าย่คือ ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนทองหลาง่มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ่มีสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้งหมู่บ้านละ่2 คน่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทั้งสิ้น่26 คน ฝ่ายบริหารองค์การ
บริหารส่วนต้าบลโนนทองหลาง่มีคณะผู้บริหาร่3 คน่และเลขานุการ่นายกฯ่1 คน่คือ่นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล่2 คน่ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลโนนทองหลาง่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล่โนนทองหลางเป็นผู้บังคับบัญชา่มีพนักงานส่วน
ต้าบลและพนักงานจ้าง่39 คน่โดยมีการแบ่งส่วน่ราชการออกเป็น่5 ส่วน 
 ประส่ิทธ่ิภาพและประส่ิทธ่ิผลการปฏ่ิบ่ัต่ิงานของหน่่วยงานในด่้านการให่้บร่ิการ ซึ่งในการ
ปฏ่ิบ่ัต่ิงาน่หน่่วยงานจะต่้องให่้บร่ิการแก่่ประชาชนทีอ่ยู่่ในเขตพ้ืนทีบ่ร่ิการเป่ นจ้านวนมาก เพื่อเป่ น
การพ่ัฒนา่ประส่ิทธ่ิภาพของการให่้บร่ิการของเจ่้าหน่้าทีใ่นแต่่ละหน่่วยงาน องค่์การบร่ิหาร
ส่่วนตำบล่โนนทองหลาง อำเภอบ่ัวใหญ่ จ่ังหว่ัดนครราชส่ีมา จ่ึงม่ีความประสงค่์ที่จะสำรวจความ
พ่ึงพอใจของ่ประชาชนผู่้ร่ับบร่ิการขององค่์การบร่ิหารส่่วนตำบลโนนทองหลาง โดยจะทำการส้ารวจ
ความพ่ึงพอใจ่ในการให้บริการใน 4 งาน่ได้แก่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม่งานพัฒนารายได้่งาน
สวัสดิการสังคม่และงานแบบแผนและก่อสร้าง่(งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง)่โดยขอความร่่วมม่ือ
กับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาว่ิทยาลัยราชภัฏนครราชส่ีมา่เป็นผู้ด้าเนินการประเมินความพึงพอใจของ่
ผู่้ใช่้บร่ิการในครั้งนี้ ซึ่งข่้อมู่ลด่ังกล่่าวจะเป่ นประโยชน่์สำหร่ับการปร่ับปรุ่งและพ่ัฒนาขั่้นตอนการ่
ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
 

เพ่ือประเม่ินความพ่ึงพอใจของประชาชนทีม่่ีต่่อการให่้บร่ิการขององค่์การบร่ิหารส่่วนตำบล่
โนนทองหลาง อำเภอบ่ัวใหญ่ จ่ังหว่ัดนครราชส่ีมา ในด่้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให่้บร่ิการ่
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ่ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก่และดา้นช่องทางการให้บริการ 
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ขอบเขตของกำรประเมิน 
 

การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้่จะประเมินงานดังนี้่
1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม่ 

 2. งานพัฒนารายได้่ 
3. งานสวัสดิการสังคม 
4. งานแบบแผนและก่อสร้าง่(งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 

 
 

ระยะเวลำในกำรประเมิน 
 

เก บรวบรวมข้อมูลระหว่่างวันที ่9่–่11่กันยายน่2564 
 
 

ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. คณะผู่้บร่ิหารขององค่์การบร่ิหารส่่วนตำบลโนนทองหลาง ได่้ทราบข่้อมู่ลด่้านความ่
พ่ึงพอใจของประชาชนทีม่่ีต่่อการให่้บร่ิการของหน่่วยงานต่่าง ๆ ขององค่์การบร่ิหารส่่วนตำบล่
โนนทองหลาง และสามารถนำไปเป่ นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการบร่ิหารและจ่ัดสรร่
งบประมาณสน่ับสนุ่นหน่่วยงานด่้านบร่ิการขององค่์การบร่ิหารส่่วนตำบลโนนทองหลางให่้ตรงตาม่
ความต่้องการของประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. เจ้าหน้าทีแ่ละหน่วยงานขององค่์การบริหารส่วนต้าบลโนนทองหลาง ได้ร่ับข่้อมูลในการ 
ดำเน่ินงานของตนเอง และสามารถนำข่้อมู่ลจากการประเม่ินไปใช่้ในการพ่ัฒนาและปร่ับปรุ่งการ 
ให้บริการในหน่วยงานของตนเองได่้ 

3. ผลจากการประเม่ินทำให่้ทราบถ่ึงความพ่ึงพอใจของประชาชนที่ม่ีต่่อการให่้บร่ิการ่
ขององค่์การบร่ิหารส่่วนตำบลโนนทองหลาง ทัง้ในด่้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให่้บร่ิการ ด่้าน 
เจ้าหน่้าที/่บุ่คลากรผู่้ให่้บร่ิการ ด่้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และด่้านช่่องทางการให่้บร่ิการ ซ่ึงจะเป่ น่
ข้อมูลพ้ืนฐานทีน่้าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่่อไป 

4. ผลจากการประเม่ินในทุ่กต่ัวสามารถเป่ นข่้อมลูทางการบร่ิหารเพ่ือสนับสนุ่นการตัดส่ินใจ 
ของผู่้บรหิาร ในการดำเน่ินการพ่ัฒนางานให่้ตรงกับความตรงการของประชาชน พร้อมทั้งเป่ นแนวทาง่
ในการกำหนดรู่ปแบบการส่่งสารข่้อมู่ลงานด่้านต่่าง ๆ ให่้ประชาชนได่้ร่ับทราบและเข่้าใจการทำงาน่
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลมากขึ้น 



 

บทท่ี 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลเนื้อฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล       
โนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จังหว ัดนครราชสีมา 

 

 
 

สภาพทั่วไป 
 

1. ภูม ิประเทศ / ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ต าบลโนนทองหลาง แยกออกจากต าบลบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 องค ์การบร ิหาร
ส ่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จ ังหวัดนครราชส ีมา ตั้งอยู ่ทางท ิศใต้ ของอ าเภอบ ัวใหญ่ ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ท าการองค ์การบร ิหารส่วน ต าบลโนนทองหลาง ต้ังอยู่ ณ 
เลขที่ 101 หมู ่ที่ 2 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบ ัวใหญ่ จ ังหว ัด นครราชส ีมา ห่างจากตัวเมืองจังหวัด
นครราชส ีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร ต าบลโนนทองหลาง มีเนื้อ ที่โดยประมาณ 58.81 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 36,756 ไร่ 
 ต าบลโนนทองหลาง ม ีล ักษณะเนื้อทีเ่ป็นทีร่าบลุ ่ม และสภาพเนื้อด ินบางส ่วนเป็นเนื้อที่ด ินเค  ม มี
อาณาเขตติดต ่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดต าบลหนองบัวสะอาด ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
  ทิศใต้  จดต าบลเมืองคง อ าเภอคง 
  ทิศตะวันออก จดต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
  ทิศตะวันตก  จดต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง 
 
 
 
 2. จ านวนประชากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง มีประชากร จ านวน 8,509 คน 2,304 ครัวเรือน 
โดยแยกเป็นชาย 4,355 คน เป็นหญิง 4,154 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 145 คน/ตาราง กิโลเมตร 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4  
บ้านไร่ หมู่ที่ 6 และบ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 ตามล าดับ โดยหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ  
บ้านดอนโก่ย หมู่ที่ 14
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หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง 248 272 520 134 

หมู่ที่ 2 บ้านตลาดโนนทองหลาง 118 106 224 84 
หมู่ที่ 3 บ้านบวน้อย 115 96 211 59 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก 531 536 1,067 288 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม 303 271 574 160 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ 447 425 872 217 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง 345 345 690 189 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน 323 318 641 172 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนกระพ ี้ 376 360 740 191 
หมู่ที่ 10 บ้านดอนช ุมช้าง 380 359 742 206 
หมู่ที่ 11 บ้านศรีพัฒนา 337 305 642 164 
หมู่ที่ 12 บ้านป ่าตอง 209 173 382 101 
หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด 370 332 702 184 
หมู่ที่ 14 บ้านดอนโก่ย 53 62 115 37 
หมู่ที่ 15 บ้านช ัยเจริญ 200 193 393 118 

รวม 4,355 4,154 8,509 2,304 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

1. การเกษตร    
ประชากรในเขตเนื้อที่ต าบลโนนทองหลาง ประกอบอาช ีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร

ทีส่ าคัญ ได้แก่ อาช ีพหลัก ท านา ท าไร่ ท าสวน อาช ีพรอง รับจ้าง ค้าขาย 
2. การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตต าบลโนนทองหลาง  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค
เองในครัวเรือน 
3. การบริการ 
- รีสอร์ท จ านวน 1 แห่ง 
4. อุตสาหกรรม 
จำนวนก ิจการอ ุตสาหกรรมขนาดเล  ก (โรงส ีขนาดเล  ก) จำนวน 27 แห ่ง (ม ีคนงานต ่ำกว ่า 

10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรเกิน 1 ล้านบาท) 
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5. การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ในเขตเนื้อที่ต าบลโนนทองหลาง ส่วนใหญ่เป็นธรกิจขนาดย่อม การค้าขายภายใน 

ชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ ามันและก๊าซ ร้านค้า สหกรณ์ชุมชน ร้านต ัดผม เป็นต ้น 

การพัฒนาด ้านกลุ่มอาชีพต าบลโนนทองหลาง มีจ านวน 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
1) กลุ่มเกลือไอโอดีน หมู่ 2 

2) กลุ่มสานตะกร้าเช ือกมัดฟาง หมู่ 4, หมู่ 11 
3) กลุ่มดอกไม้ประด ิษฐ์ หมู่ 8 
4) กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ 9 

5) กลุ่มทอเสื่อ หมู่ 13 
6. แรงงาน 
ด ้านแรงงาน โดยส ่วนใหญ ่เนื้อท่ีต าบลโนนทองหลางเป็นเนื้อท่ีเกษตรกรรม แรงงานจะเป็น 

แรงงานร ับจ ้างและแรงงานท าเองโดยไม ่เป็นล ูกจ ้างผู ้ใด และพบว ่า แรงงานบางส ่วนออกไปท างาน 
รับจ้างต่างถิ่นอีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือรับจ้างหาเลี้ยงชีพ จากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่ำ ค่าครองชีพสูง 

 
 

สภาพทางสังคม 
 

ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สภาพทางสังคมเป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาช ีพ 
หลัก เช่น อาช ีพท าไร่ ท านา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่ำ ท าให้ประชาชนบางส่วนต้องไปรับจ้าง 
แรงงานต่างเนื้อที่ 

องค ์การบร ิหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง ได ้ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนด ้านอาช ีพเสร ิมให ้ก ับ 
ประชาชนในเขตเนื้อท่ี เพ่ือเพิ ่มรายได้ ลดรายจ ่ายให ้ก ับคร ัวเร ือนตามหล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
แต่ย ังพบป ัญหาด ้านช่องทางการตลาด ไม ่มีแหล ่งจำหน่ายส ินค ้า ประชาชนยังจ ัดตั้งกลุ ่มอาช ีพย ังไม่เป็น 
รูปธรรม 

1. การศึกษา 
องค ์การบร ิหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง ให ้ความส าค ัญด ้านการศ  กษาท ุกระด ับ ทั ้งในระด ับ 

ปฐมว ัย ระด ับประถมศ  กษา และระด ับอ ุดมศ  กษา ตลอดจนการศ  กษานอกระบบและการศ  กษาตาม 
อัธยาศัย โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ให ้การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันโรงเรียน และ 
สน ับสน ุนการจ ัดก ิจกรรมด ้านการศ  กษา ให ้เป็นไปตามความต ้องการของประชาชนในเนื้อท่ี เพ่ือให ้ได้ 
มาตรฐานตามพระราชบ ัญญ ัติการศ กษาแห ่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบ ับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดย 
มีสถานศ กษาในเขตเนื้อที่ต าบลโนนทองหลาง ดังนี้ 



8  

 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปดิสอน ที่ตั้ง 
1. ศพด. บ้านโนนทองหลาง อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 1 
2. ศพด. บ้านหนองไผ่ล้อม อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 5 
3. ศพด. บ้านไร ่ อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 6 
4. ศพด. บ้านหันดอนด ู่ อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 8 
5. ศพด. บ้านโนนกระพ ี้ อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่ 9 
6. ศพด. บ้านดอนช ุมช้าง อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่10 
7. ศพด. บ้านโคกสะอาด อบต.โนนทองหลาง ปฐมวัย หมู่ที่13 

 
 

โรงเรียนสังก ัดส านักงานเขตเนื้อที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6 จำนวน 8 แห่ง  ดังนี้ 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปดิสอน ที่ตั้ง 
1. โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพฐ. เขต 6 อนุบาล – ประถมศ กษาป ีที่ 6 หมู่ที่ 2 
2. โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพฐ. เขต 6 อนุบาล – ประถมศ กษาป ีที่ 6 หมู่ที่ 7 
3. โรงเรียนบ้านโนนกระพ้ีวิทยา สพฐ. เขต 6 อนุบาล – ประถมศ กษาป ีที่ 6 หมู่ที่ 9 
4. โรงเรียนบ้านดอนชุมช ้าง สพฐ. เขต 6 อนุบาล – ประถมศ กษาป ีที่ 6 หมู่ที่10 
5. โรงเรียนบ ้านโคกสะอาดสามัคคี สพฐ. เขต 6 อนุบาล – ประถมศ กษาป ีที่ 6 หมู่ที่13 
6. โรงเรียนบ ้านหนองนาโคกฯ สพฐ. เขต 6 อนุบาล – มัธยมศ กษาปีที่ 3 หมู่ที่ 4 
7. โรงเรียนวัดบ้านไร ่ สพฐ. เขต 6 อนุบาล – มัธยมศ กษาปีที่ 3 หมู่ที่ 6 
8. โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ สพฐ. เขต 6 อนุบาล – มัธยมศ กษาปีที่ 3 หมู่ที่ 8 



9  

 
 
 

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/ส านักสงฆ์ มีจ านวน 13 แห่ง ดังนี้ 

 

ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ ที่ตั้ง 

1. วัดสวุรรณาราม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 
2. วัดเนินโพธิโสธร(ส านักสงฆ์) หมูที่ 2 
3.  วัดบ้านบ ัวน้อย หมู่ที่ 3 
4. วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 
5. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 
6. วัดบ้านไร ่ หมู่ที่ 6 
7. วัดหนองแวงช ัยมงคล บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 
8. วัดบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 
9. วัดบ้านโนนกระพ้ี หมู่ที่ 9 
10. วัดบ้านดอนช ุมช้าง หมู่ที่ 10 
11. วัดป่าอรัญวาศรี หมู่ที่ 11 
12. วัดบ้านป่าตอง หมู่ที่ 12 
13. วัดบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 

 

3. สาธารณสุข 
องค์การบร ิหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง ได ้ประสานความร ่วมม ือกับสถานพยาบาลภายในเขต 

เนื้อท่ีเพ่ือป ้องก ันระง ับโรคต ิดต ่อและโรคไม ่ต ิดต ่อ โดยจ ัดก ิจกรรมหร ือโครงการต ่าง ๆ เพ่ือส ่งเสร ิม 
ส ุขภาพอนาม ัยของคนในช ุมชน สถานพยาบาลส าหร ับให ้บร ิการประ ชาชนในเขตเนื้อท่ีต าบล 
โนนทองหลาง มีดังนี้. 

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

องค ์การบริหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง ร ่วมกับหน่วยงานสาธารณส ุขในเขตเนื้อที่  โดยรว่มกัน 
จัดก ิจกรรมเพ่ือส ่งเสรมิให้ความรู้ก ับประชาชนเก ี่ยวก ับการดูแลส ุขภาพอนามัยของประชาชนท ุกช ่วงว ัย 
ได ้แก่ โครงการส ่งเสร ิมการเลี ้ยงล ูกด ้วยนมแม่ การเย ี่ยมบ ้านผู ้พ ิการและผู ้ด ้อยโอกาส การรณรงค์ 
ป้องกันโรคตดิต่อในชุมชน รวมถ งการรักษาสภาพแวดล ้อม เช่น การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ให้ 
ความร ู้ในการค ัดแยกขยะในคร ัวเร ือน โดยใช ้งบประมาณจากกองท ุนหล ักประก ันส ุขภาพแห ่งชาต ิ
(สปสช.)และงบประมาณจากองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง และย ัง จ ัดให ้บร ิการด ้าน 
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การแพทย์ฉุกเฉิน (รถ EMS) ส าหรับให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
อย ่างท ั่วถ  งและท ันต ่อเหต ุการณ์ ทั ้งสถานการณ ์ปกต ิและภ ัยพ ิบ ัติ โดยม ีรถปฏ ิบ ัต ิการฉ ุกเฉิน จำนวน 2 
คัน และผู้ปฏิบัต ิการฉุกเฉิน จ านวน 4 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร เขตพน ื้ ที่รับผิดชอบ 
รถกู้ชีพต าบลโนนทองหลาง ภายในเขตเนื้อที่ต าบลโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 - 15 ดังนี้ 
 คันที่ 1  นายสุพล  เพียนอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 9 บ้านโนนกระพ้ี 

นายสมจิตร ภูศิริฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ที่ 10 บ้านดอนช ุมช้าง 
 คันที่ 2 นายสนธิ  สัตย์ซื่อ หมู่ที่ 3 บ้านบัวน้อย หมู่ที่ 11 บ้านศรีพัฒนา 

นายประถม  สัตย์ซื่อ หมู่ที่ 4 บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 12 บ้านป่าตอง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 13 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ หมู่ที่ 14 บ้านดอนโก่ย 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 บ้านชัยเจริญ 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน 

.         4. ความปลอดภ ัยในชีวิตและทรัพย์สิน /อาชญากรรม 
องค ์การบร ิหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง จ ัดก ิจกรรมในการด ูแลความปลอดภ ัยในช ีว ิตและ 

ทร ัพย ์ส ินของประชาชน ได ้แก่ โครงการป ้องก ันและลดอ ุบ ัต ิเหต ุทางท ้องถนน ตั้งด ่านตรวจให ้บร ิการ 
ประชาชนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลปีใหม ่, โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพต ิด, โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพอาสาสม ัครป ้องก ันภ ัยฝ่ายพลเร ือน และโครงการฝ  กทบทวนช ุด 
ปฏิบ ัติการจิตอาสาภัยพ ิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ยาเสพติด 
ป ัญหายาเสพต ิดในเนื้อท่ีต าบลโนนทองหลาง ตามทีไ่ด ้ร ับแจ ้งจากสถาน ีต ารวจภ ูธรบ ัวใหญ่ 

พบว่า ในเขตเนื้อทีเ่ขตต าบลโนนทองหลาง เป็นเนื้อท่ีเสี่ยงต่อยาเสพต ิด เนื่องจาก ผู ้ค ้ายาเสพติด
เปลี ่ยน เส ้นทางในการขนถ ่ายยาเสพต ิดจากเส ้นทางโคกสี – พระทองคำ ซ ง่ป ัจจ ุบ ันเส ้นทาง
ด ังกล ่าวม ีการ ตรวจจับและกวดขัน ตั้งด ่านตรวจยาเสพติด ซ ง่ส่งผลให้ม ีการเปลี่ยนเส้นทางขนถ่ายยา
เสพตดิผ ่านต าบล โนนทองหลาง และต าบลเสมาใหญ่ และคาดว ่าสถานการณ ์ในอนาคตม ีความน ่า
เป็นห ่วงต ่อเด  กและ เยาวชนในเนื้อท่ี และจากสถ ิติ พบว ่า คด ีเกี ่ยวข ้องก ับยาเสพต ิดซ ง่เป็นเด  กและ
เยาวชน ที่ม ีอาย ุต ่ำกว ่า 12 ปี 

6. การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ได ้ด าเนินการด ้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) การสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ ่ง ผู้ประสบภ ัยพิบตั ิต่าง ๆ 
(2) การสงเคราะห์เด กและเยาวชน สตร ีที่ประสบความเด ือดร้อนในด้านต่าง ๆ 
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(3) การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ 
(4) การสอดส่องด ูแล ช่วยเหลอืเด  กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย 
(5) ให้ค าปร กษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ 

(6) ประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1)  การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพ ุทธ 
2)  ประเพณีและงานประจ าป ี 
ประชาชนให ้ความส าคัญกับวัด ซ ่งเป็นที่ย ดเหนี่ยวจ ิตใจของประชาชน มีการประกอบ 

พิธีกรรมทางศาสนา ตามประเพณีท้องถิ่น ประเพณีและงานประจ าป ี ได้แก่ 

-  ประเพณีวันข ้นป ีใหม่ เดอืนมกราคม 
-  ประเพณีบุญพระเวส (บุญมหาชาต ิ) เดือนมีนาคม 

-  ประเพณีท าบุญกลางบ ้าน เดอืน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต ์/รดน้ าผู้สูงอายุ เดอืน เมษายน 
-  ประเพณีแห่พระ เดอืน เมษายน 

- ประเพณีบุญบั้งไฟ เดอืน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง เดอืน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

8. ภูม ิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ ่น ประชาชนในเขตต าบลโนนทองหลาง ได ้อน ุร ักษ ์ภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ ่น ได ้แก่ 

วิธ ีการท าเคร ื่องจ ักสานใช ้ส าหรบัในคร ัวเร ือน ว ิธ ีการเลี้ยงไหม การทอผ ้าไหม ทอผ ้าฝ ้าย วิธ ีการทอเสื่อ 
จากต ้นกก วิธ ีการจับปลาธรรมชาติ และการนวดแพทย์แผนไทย 

ภาษาถ่ิน ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอ ิสาน 
9. สินค้าเนื้อเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตต าบลโนนทองหลาง ได ้ผล ิตของใช ้เนื้อเม ืองข  ้นใช ้ในคร ัวเร ือนและเหล ือเอาไว้ 

จ าหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ 
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การบริการพ้ืนฐาน 
 
 

1. การคมนาคมและการขนส่ง 
การเดินทางของราษฎรส่วนใหญ่ เดินทางโดยรถไฟ ไม่มีรถยนต์รับจ้างประจ าทาง และ

ส่วนมากใช้รถยนต์ส่วนตัว และจักรยานยนต์ส่วนตัว 

2. การไฟฟ้า 
-  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,262 ครัวเรือน 

3. การประปา 
ก า รป ร ะป า ใน เข ต พื้น ที ่ โ น น ท อ งห ล า ง  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทองหลาง ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถ ง 

4. การโทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซ ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร ว และสามารถใช้
ระบบอินเตอร์เน ตได้ และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง มีบริการฟรี wifi ให้บริการ
ประชาชน 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า ที่ใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ า

บาดาลใต้ดิน ซ ่งมีไม่เพียงพอ หากฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้ง และพ้ืนที่บางส่วนเป็นพื้นที่ดินเค ม น้ ากร่อย 
ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ได้ แหล่งน้ าธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -   ล าน้ า  ล าห้วย   3        สาย 
  -  บ ง หนอง และอ่ืน ๆ 24       แหล่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างข ้น 
  -  ฝาย  23       แห่ง 
ป่าไม้ เกิดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า เผาตอซังในฤดูแล้ง  
ภูเขา ในเขตต าบลโนนทองหลางไม่มีภูเขา 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าการเพาะปลูก ท านา     
ท าไร่ และบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ดินเค ม ทรัพยากรในพ้ืนที่มีเกลือสินเธาว์ในเขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1  
น าไปผลิตเกลือเสริมไอโอดีน และมีพ้ืนที่เพียงเล กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง ได้จัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
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แนวทางพระราชด าริ โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการ
เกษตรพอเพียง เป็นต้น  
 
  
ข้อมูลอื่น ๆ  

1. มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน 1  รุ่น             120    คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2  รุ่น    102   คน 
- ต ารวจบ้าน               100   คน 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบร ิหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 
 

1. การบริหารการเมืองท้องถิ่น 
เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิก

ที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสิ้น 26 คน คือ 
1. นายกอบชัย ดีเรือก ประธานสภา อบต. 
2. นายไพศาล  พรมมานอก รองประธานสภา อบต. 
3. นายสุว ัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา เลขานุการสภา อบต. 
4. นายสมจิตร  ภูศิริฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. 
5. นายสมพงษ์  คงวิริยะประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. 
6. นายอ านาจชัย  ใจมั่น สมาชิกสภา อบต. 
7. นายเจริญ  ชัยนอก สมาชิกสภา อบต. 
8. นางสุภาพ วังหอม สมาชิกสภา อบต. 
9. นายบ ุญมา  บุญสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. 
10. นายสหว ัน  พรานกระโทก สมาชิกสภา อบต. 
11. นายบ ุญตา  คิดถาง สมาชิกสภา อบต. 
12. นายสงวน  ปราบอาต สมาชิกสภา อบต. 
13. นายสมบัติ  ยาโน สมาชิกสภา อบต. 
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14. นายประกาศ  ขุนศรี สมาชิกสภา อบต. 
15 นายทศพล  ผุยบัวค้อ สมาชิกสภา อบต. 
16. นายสุรัตน ์ พันธ์สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. 

17. นายสมดี  ดีไร่ สมาชิกสภา อบต. 
18. นายโกวิท  ตุยที สมาชิกสภา อบต. 

19. นายสมบัต ิ ท้าวนอก สมาชิกสภา อบต. 
20. นายบรรจง จันภิรมย ์ สมาชิกสภา อบต. 
21. นางพรรณทิภา จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. 

22. นายว ัลลภ  ขอนบกลาง สมาชิกสภา อบต. 
23. นายทิวา พุดชวา สมาชิกสภา อบต. 
24. นางสาวยุภาวดี  ภูมิล าเนา สมาชิกสภา อบต. 

25. นายผัด  หอนอก สมาชิกสภา อบต. 
26. นายพรหมชาต ิ ท้าวนอก สมาชิกสภา อบต. 

ฝ่ายบร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง ม ีคณะผู ้บร ิหาร 3 คน และเลขาน ุการ 
นายกฯ 1 คน ค ือ นายกองคก์ารบร ิหารส ่วนต าบลและรองนายกองค ์การบริหารส ่วนต าบล 2 คน ท า 
หน้าที่บริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาต าบล 

1. นายโยธิน วิทยาว ิโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

 

2.  การบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 
ส ่วนราชการขององค ์การบร ิหารส ่วนต าบลโนนทองหลาง ม ีปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนต าบล 

โนนทองหลางเป็นผู ้บ ังค ับบ ัญชา ม ีพน ักงานส ่วนต าบลและพน ักงานจ ้าง 39 คน โดยม ีการแบ ่งส ่วน 
ราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส าน ักงานปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนต าบล ม ีปล ัดองค ์การบรหิารส ่วนต าบลโนนทองหลางเป็น 
หวัหน ้าส าน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนต าบล เป็นผู ้บ ังคับบ ัญชาดูแลส าน ักปล ัดฯ ต าแหน ่งในส าน ักปล ัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 คน 

1. นายสุว ัฒน์  สิงห์กาญจนาวงศา ปลัด อบต. 
2. นางพรพรรณ บุญดี รองปลัด อบต. 
3. นางสุญาณี  นรมาตร์ หัวหน้าส านักปลัด 
4. นายกิตติ  วันนอก นักพัฒนาชุมชน 
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5. นางวิภาวดี  อาสานอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางธนวรรณ  ทิพยธ์รรมา นักจัดการงานทั่วไป 
7. นางสาวชนาธ ินาถ  พุทธมาตย์ นักทรัพยากรบุคคล 

8. นางสาวพัชรณัฎฐ์ กองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางสาวเยาวลักษณ์ แสนนั่งล้อม ผู้ช่วยเจ้าพน ักงานพัฒนาชุมชน 

10 นายอ ๊ากเก้อ แสวงเง ิน พนักงานขับรถยนต์ 
11. นายจำรอง นาช ัยพลอย ผู้ช่วยเจ้าพน ักงานการเกษตร 
12. นายจำรูญ  ไร่ดี ยาม 

กองคล ัง ม ีผู ้อ านวยการกองคล ัง เป็นผู ้บ ังค ับบ ัญชาด ูแลกองคล ัง ต าแหน ่งในส ่วนกองคล ัง 
จ านวน 6 คน 

1. นางประคอง  สมพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 

2. นางเอ มอร  ภูลายยาว นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางพิชญ์ชกาญจน์ กลิ่นดอกพ ุฒ นักวิชาการจัดเก บรายได ้ 
4. นางศิริลักษณ์  แก้วฝ่ายนอก เจ้าพนักงานพัสดุ 

5. นางสุนีย์รัตน์ สิริรุจิชาญ เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชี 
6. นางสาวภาริกา  แผนชัยภ ูม ิ ผู้ช่วยเจ้าพน ักงานจัดเก บรายได ้ 

กองช ่าง ม ีผู ้อ านวยการกองช ่าง เป็นผู ้บ ังค ับบ ัญชาด ูแลกองช ่าง ต าแหน ่งในส ่วนกองช ่าง 
จ านวน 5 คน 

1. นายพ ิเชษฐ ผ่องเพ่ิม ผู้อ านวยการกองช ่าง 

2. นางสาวกีฬาทพิย์ กุนอก เจ้าพนักงานธุรการ 
3. นายคมกริช อาสานอก ผู้ช่วยนายช ่างไฟฟ้า 
4. นายภานุว ัฒน์ ประจิตร ผู้ช่วยนายช ่างเขียนแบบ 

5. นางสาวยุพิน  เก่งร า คนงานทั่วไป 
กองการศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม ม ีผู ้อ านวยการกองการส ่วนการศ  กษา ศาสนาและ 

ว ัฒนธรรม เป็นผ ู้บ ังค ับบ ัญชาด ูแลส ่วนการศ  กษา ศาสนาและว ัฒนธรรม ต าแหน ่งในส ่วนการศ  กษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 13 คน 

1. นางธนันณัฏฐ์ ทองเพ ง ผู้อ านวยการกองการศ กษาฯ 
2. นายอ ัศวิน  ประกอบผล นักวิชาการศ กษา 
3. นางอัมพร  บรรดาศักด ิ์ ครูผู้ดูแลเด ก 

4. นางดารา นาชัยพลอย ครูผู้ดูแลเด ก 
5. นางนวลอนงค์ สืบสุนทร ครูผู้ดูแลเด ก 
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6. นางบังอร  ลพพันธ์ทอง ครูผู้ดูแลเด ก 
7. นางวิลาว ัลย์  กุนอก ครูผู้ดูแลเด ก 
8. นางล าใย  บุปะโท ครูผู้ดูแลเด ก 

9. นางหนูกาญจน์ แก่นพะเนา ครูผู้ดูแลเด ก 
10. นางสุมาลี สมพงษ์ ครูผู้ดูแลเด ก 

11. นางสาวสุทธิกานต ์ บุญสิทธิ์ ผู้ดูแลเด ก 
12. นางสมหมาย  ผาศิลป์ ผู้ดูแลเด ก 
13. นางปราณี พืชสิงห์ ผช.จพง.ธุรการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีต าแหน่งในส่วนกองช ่าง จ านวน 3 คน 
1. นางพรพรรณ  บุญดี รองปลัด อบต./รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
2. นางสาวอรุณี  ไร่ดี ผู้ช่วยเจ้าพน ักงานธุรการ 
3. นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม นักวิชาการสาธารณสุข 



 

บทที ่3 วิธีด ำเนินกำร
ประเมินผล 

 

 
 

การประเมนิครั้งนี้ เพ่ือประเมิินความพิ งพอใจของประชาชนทีม่ิีติ อการใหิ บรกิารของหนิ วยงานิ
ภายในองคิ การบริิหารสิ วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบิัวใหญ  จิังหวิัดนครราชสิีมา ในดิ านิ
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหิ บริิการ ดิ านเจิ าหนิ าที/่บิ คลากรผูิ ใหิ บริิการ ดิ านสิิ งอำนวยความสะดวกิ
และด านชิ องทางการให บริการิโดยมีรายละเอิียดและขั้นตอนการดำเนินการิดังนี้ 

1. ประชากรและกล  มตัวอย าง 
2. เครือ่งมือที่ใช ในการเกิ บรวบรวมข อมูล 
3. การเก บรวบรวมข อมูล 
4. การวิเคราะห ข อมูล 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

1. ประชำกร 
ประชากรในการประเมิินครั้งนี้ ไดิ แก  ประชาชนในพ้ืนที่บริิการขององคิ การบริิหารสิ วน 

ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ ิจังหวิัดนครราชสีมาิจ านวนประชากร 8,509 คน 
2. กลุ่มตัวอย่ำง 

กล ิ มติัวอยิ างในการประเมิินครั้งนี้ ไดิ แก  ประชาชนในพ้ืนที่บริิการขององคิ การบริิหารสิ วนิ
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบิัวใหญ  ซ ิ งไดิ มาจากการกำหนดขนาดกล ิ มติัวอยิ างจากการคำนวณขนาด 
ของกล ิ มติัวอยิ างจากสิูตรของ Taro Yamane (1970) ไดิ กล ิ มติัวอยิ างขั้นติ ำเทิ ากิับ 382 คน เพ่ือให ิ
การประเมินมีความสมบูรณ มากยิ่งข ิ นผู ประเมินิจ งใช กล ิ มตัวอย างิจ านวน 400 คนิโดยก าหนดสัดส วนิ
กล ิ มติัวอยิ างของแติ ละงานตามปริิมาณการมาริับบริิการ ไดิ แก  งานสาธารณส ขและสิ่งแวดล อมิ
งานพัฒนารายได ิงานสวัสดิการสังคมิและงานแบบแผนและก อสร างิ(งานขออน ญาตปลูก
สิ ่งก อสร าง) สำหริับการคำนวณ ขนาดของกล ิ มติัวอยิ างจากประชากร ใชิ สิูต รของ Taro 
Yamane  ก าหนดให ความคลาดเคลื่อนของการส  มตัวอย างทีย่อมให เกิดข ้นคือิร อยละิ5 ตามสูตรดังนี้ 

 

n = 
N

 

1 + Ne
2

 

 

n  หมายถ ง ขนาดของกล  มตัวอย าง 
N หมายถ งิิขนาดของประชากรทั้งหมด 
e  หมายถ งิิความคลาดเคลื่อนของการส  มตัวอย างิ(0.05) 
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สำหริับการเลือกกล ิ มติัวอย ิางใชิ การส ิ มจำนวนประชาชนทั้ง 15 หมูิ บิ าน ตามสิัดสิ วนของงานิ
ทีข่อรับบริการและสัดส วนของประชากรในแต ละหมู บ าน ได จ านวนกล  มตัวอย างจ าแนกตามงานที่มาริับิ
บริิการและหมู ิบิ านที่เปิ นพ้ืนทีร่ิับผิิดชอบขององคิ การบริิหารสิ วนต าบลโนนทองหลาง ดิังรายละเอิียดิ
ตามตารางที่ิ 1 

 

 

ตารางที่ิ  1  จำนวนกล  มตัวอย าง จ าแนกตามหมู บ านทีเ่ป็นพ้ืนทีร่ับผิดชอบขององค การบริหารส วนิ
ต าบลโนนทองหลาง 

 
 

หมู่ที่ 
  

ชื่อหมู่บ้ำน 
 

ประชำกร (คน) 
ประชำกรกลุ่ม 
ตัวอย่่ำง (คน) 

1 บ านโนนทองหลาง 520 24 
2 บ านตลาดโนนทองหลาง 224 11 
3 บ านบิัวน อย 211 10 
4 บ านหนองนาโคก 1,067 50 
5 บ านหนองไผ ล อม 574 27 
6 บ านไร   872 41 
7 บ านหนองแวง 690 32 
8 บ านดอนหัน 641 30 
9 บ านโนนกระพิี้ 740 35 
10 บ านดอนชิ มช าง 742 35 
11 บ านศรีพิัฒนา 642 30 
12 บ านปิ าตอง 382 18 
13 บ านโคกสะอาด 702 33 
14 บ านดอนโกิ ย 115 5 
15 บ านชิัยเจริญ 393 19 

 รวมทั้งส้ิน 8,509 400 
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ถ าตอบระดิับความพ งพอใจิไมิ พอใจและไม ค อยพอใจ แสดงว า ไม พอใจ 
ถ าตอบระดิับความพ งพอใจ เฉยๆ แสดงว า เฉยิๆ 
ถ าตอบระดิับความพ งพอใจิิค อนข างพอใจิและพอใจ แสดงวิ า พอใจ 
 

 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
 

เครืิ องมิือที่ใชิ ในการเกิ บรวบรวมขิ อมิูลเปิ นแบบสำรวจความพิ งพอใจทีม่ิีติ อการใหิ บริิการของิ
องค การบริหารส วนตำบลโนนทองหลาง แบ งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที ่ 1 ข่้อมู่ลทั่่วไปของผู่้ตอบแบบ ประเม่ิน เปิ นแบบเลิือกตอบ มิีทั้งหมด 5 ขิ อ 
โดยสอบถามเกีย่วกับิเพศิอาย ิระดับการศ กษาิอาชิีพ และงานที่มาใช บริการ 

ตอนที่ 2 ควำมพ่ งพอใจต่่อกำรให่้บร่ิกำรขององค่ กำรบร่ิหำรส่่วนต ำบลโนนทองหลำง 
เปิ นแบบมาตราสิ วนประมาณคิ า 5 ระดิับ ประกอบดิ วย ไมิ พอใจิ ไม ิคิ อยพอใจ เฉย ๆ คิ อนขิ างพอใจ 
และพอใจ มิีทั้งหมด 4 ดิ าน ประกอบดิ วย ดิ านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหิ บริิการ ดิ านเจิ าหนิ าที/่ 
บิ คลากรผูิ ใหิ บริิการ ดิ านสิิ งอำนวยความสะดวก และดิ านชิ องทางการใหิ บริิการ รวมจำนวน 25 ขิ อิ
และมิีเติิมคำในชิ องวิ าง 2 ขิ อ โดยสอบถามเกีิ ยวกิับปิัญหาในการใหิ บริิการ และขิ อเสนอแนะเพ่ือิ
ปรับปร งแก ไข 

 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
สำหรบัการเกิ บรวบรวมข อมูลนั้น ใช วิธีการเกิ บรวบรวมข อมูลภาคสนาม ณ ชิ มชน ทีเ่ปิ นพ้ืนที่ 

ริับผิิดชอบบริิการขององคิ การบริิหารสิ วนตำบลโนนทองหลาง โดยดำเนิินการเกิ บรวบรวมขิ อมิูล 
9 – 11 กันยายนิ2564 

 

กำรวิเครำะห ข้อมูล 
ในการวิิเคราะหิ ขิ อมิูลใชิ การวิิเคราะหิ หาคิ าความถีิ และริ อยละ เพ่ือแสดงความพิ งพอใจที่มิีติ อ 

การใหิ บริิการขององคิ การบริิหารสิ วนตำบลโนนทองหลาง โดยจะทำการวิิเคราะหิ ในภาพรวมและิ
จ าแนกตามงานทีม่ารับบริการิซ ่งในการวิเคราะห ข อมูลใช โปรแกรมส าเร จรูปทางดิ านสถิติ 

ส าหริับเกณฑ ิในการแปลความหมายของคิ าริ อยละิ เพ่ือแสดงริ อยละของความพิ งพอใจนัิ นิ
ใช เกณฑ ดิังติ อไปนิี้ 
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เกณฑิ ใหิ คะแนนริ อยละความพิ งพอใจของผูิ ริับบริิการ (ตามประกาศพนิักงานสิ วนตำบล/ 
เทศบาลิจังหวดนครราชสีมา, 2558) 

ร อยละ คะแนน 
มากกว าร อยละิ95 ข ้นไป 10 
ไม เกินร อยละ 95 9 
ไม เกินร อยละ 90 8 
ไม เกินร อยละ 85 7 
ไม เกินร อยละ 80 6 
ไม เกินร อยละ 75 5 
ไม เกินร อยละ 70 4 
ไม เกินร อยละ 65 3 
ไม เกินร อยละ 60 2 
ไม เกินร อยละ 55 1 
ไม เกินร อยละ 50 0 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 

  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                

โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ ประกอบ
ค าบรรยายผลการประเมินน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
       1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
   2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                       
โนนทองหลาง  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 
ผลการประเมิน  
     

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลางพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.5 และเพศชาย ร้อยละ 45.5 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 35.5 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 30.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
54.3 รองลงมาคือต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน ร้อยละ 20.2 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง                 
มากที่สุด ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ ค้าขาย/อาชีพอิสระ ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง
ที ่2 
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ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
รายการ จ านวน 

(N = 400 คน) 
ร้อยละ 

(100.0) 
เพศ ชาย 182 45.5 

หญิง 218 54.5 
อายุ   

 
 
 

18-30 ปี  33 8.3 
31-45 ปี 103 25.7 
46-60 ปี      122 30.5 
61 ปีขึ้นไป 142 35.5 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน 81 20.2 
ประถมศึกษา 217 54.3 
มัธยมศึกษา 69 17.3 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 21 5.2 
ปริญญาตรี 12 3.0 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 1.8 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 22 5.5 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 12 3.0 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 80 20.0 
รับจ้างทั่วไป 44 11.0 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 45 11.2 
เกษตรกร/ประมง 178 44.5 
ว่างงาน 12 3.0 

งานที่มาใช้บริการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 211 52.8 
งานพัฒนารายได้ 34 8.5 
งานสวัสดิการสังคม 106 26.5 
งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง) 

49 12.2 

รวม 400 100.0 
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ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านชอ่งทางการให้บริการ

รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมและรายด้าน  
  2.1 โดยภาพรวมและรายด้านประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น            
ร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                       
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.7 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.8 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ 93.5 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่3 และแผนภูมิที ่1 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N =  400) 

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

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  375 93.8 21 5.2 4 1.0 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 383 95.7 17 4.3 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 374 93.5 21 5.2 5 1.3 
ด้านช่องทางการให้บริการ 379 94.8 15 3.7 6 1.5 

รวมเฉลี่ย 378 94.5 18 4.5 4 1.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ งานสวัสดิการสังคม ร้อยละ 99.1 (10 คะแนน) รองลงมา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 94.8 (9 คะแนน) รองลงมา งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 
89.8 (8 คะแนน) และงานพัฒนารายได้ ร้อยละ 85.3 (8 คะแนน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่4 
และแผนภูมทิี ่2 

 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 

งานที่ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน
ที่ได้ 

เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 200 94.8 9 10 4.7 1 0.5 

งานพัฒนารายได้ 29 85.3 8 4 11.8 1 2.9 

งานสวัสดิการสังคม   105 99.1 10 1 0.9 0 0 

งานแบบแผนและก่อสร้าง (งาน
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 

44 89.8 8 3 6.1 2 4.1 

รวม 378 94.5 9 18 4.5 4 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานท่ีมาใช้บริการ 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 94.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.7 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ     
ร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 94.3 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 93.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่5 และแผนภูมทิี ่3 
 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ระดับความพึงพอใจ  

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

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  198 93.8 12 5.7 1 0.5 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 202 95.7 9 4.3 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 199 94.3 11 5.2 1 0.5 
ด้านช่องทางการให้บริการ 201 95.3 8 3.8 2 0.9 

รวมเฉลี่ย 200 94.8 10 4.7 1 0.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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   3.1.2 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล            
โนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่าข้อ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ร้อยละ 
98.1 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ร้อยละ 94.3 และความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ ร้อยละ 93.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ  

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

199 94.3 11 5.2 1 0.5 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 195 92.4 16 7.6 0 0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

198 93.8 9 4.3 4 1.9 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

207 98.1 4 1.9 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แต่ละข้ันตอน 

195 92.4 16 7.6 0 0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบริการ 

196 92.9 14 6.6 1 0.5 

รวมเฉลี่ย 198 93.8 12 5.7 1 0.5 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล             
โนนทองหลาง  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 98.1 รองลงมา
คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  ร้อยละ 97.6 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 95.7 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่7 
 
ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

206 97.6 4 1.9 1 0.5 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 

199 94.3 11 5.2 1 0.5 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

199 94.3 12 5.7 0 0 

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

202 95.7 9 4.3 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

200 94.8 11 5.2 0 0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

207 98.1 4 1.9 0 0 

รวมเฉลี่ย 202 95.7 9 4.3 0 0 
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  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                

โนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา ร้อยละ 96.2
รองลงมา ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.3 และคุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 94.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่8 
 
ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

203 96.2 8 3.8 0 0 

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

201 95.3 10 4.7 0 0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 199 94.3 11 5.2 1 0.5 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

197 93.4 12 5.7 2 0.9 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

200 94.8 11 5.2 0 0 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

199 94.3 11 5.2 1 0.5 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

197 93.4 12 5.7 2 0.9 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

198 93.8 12 5.7 1 0.5 

รวมเฉลี่ย 199 94.3 11 5.2 1 0.5 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล              

โนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 96.7 
รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย ร้อยละ 96.2 และคุณภาพของช่อง
ทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 95.3 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่9 

 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
ส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วย
บริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ 

204 96.7 6 2.8 1 0.5 

2. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้
บริการ 

203 96.2 5 2.4 3 1.4 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

199 94.3 9 4.3 3 1.4 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

198 93.8 12 5.7 1 0.5 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม  

201 95.3 8 3.8 2 0.9 

รวมเฉลี่ย 201 95.3 8 3.8 2 0.9 
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3.2 งานพัฒนารายได้ 
     3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ             

พึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ คิดเป็นร้อยละ 
85.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 91.2 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 88.2 รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 82.4 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 79.4 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่10 และแผนภูมทิี ่4 

 

ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานพัฒนารายได ้โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานพัฒนารายได้ 
ระดับความพึงพอใจ  

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

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  31 91.2 2 5.9 1 2.9 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 28 82.4 6 17.6 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 27 79.4 5 14.7 2 5.9 

ด้านช่องทางการให้บริการ 30 88.2 2 5.9 2 5.9 

รวมเฉลี่ย 29 85.3 4 11.8 1 2.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งานพัฒนารายได้  
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   3.2.2 งานพัฒนารายได้ จ าแนกเป็นรายด้าน 
   1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                      
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 94.1 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน       
ร้อยละ 91.2 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่11 
 
ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานพัฒนารายได ้ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ  

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

31 91.2 2 5.9 1 2.9 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 28 82.4 6 17.6 0 0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

30 88.2 2 5.9 2 5.9 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

34 100 0 0 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แต่ละข้ันตอน 

28 82.4 5 14.7 1 2.9 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบริการ 

32 94.1 0 0 2 5.9 

รวมเฉลี่ย 31 91.2 2 5.9 1 2.9 

 
 
 
 
 



32 

 

 

 

2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                    
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                  
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 91.2 รองลงมาคือ ความ
เอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 88.2 และความเหมาะสม
ในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  ร้อยละ 85.3 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที ่12 
 
ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานพัฒนารายได ้ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

28 82.4 5 14.7 1 2.9 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

29 85.3 5 14.7 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

30 88.2 4 11.8 0 0 

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

27 79.4 7 20.6 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

26 76.5 8 23.5 0 0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

31 91.2 2 5.9 1 2.9 

รวมเฉลี่ย 28 82.4 6 17.6 0 0 
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   3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล               
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ                
พึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา ร้อยละ 88.2 รองลงมาคือ 
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 85.3 และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 82.4 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที ่13 
 
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล        

โนนทองหลาง งานพัฒนารายได ้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

30 88.2 2 5.9 2 5.9 

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

28 82.4 3 8.8 3 8.8 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 29 85.3 3 8.8 2 5.9 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

25 73.5 7 20.6 2 5.9 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

28 82.4 5 14.7 1 2.9 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

26 76.5 7 20.6 1 2.9 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

27 79.4 5 14.7 2 5.9 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

26 76.5 5 14.7 3 8.8 

รวมเฉลี่ย 27 79.4 5 14.7 2 5.9 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                 
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ                 
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.2 รองลงมา
คือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 88.2 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย 
ร้อยละ 85.3 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่14 
 
ตารางที่ 14  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล            

โนนทองหลาง งานพัฒนารายได ้ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
ส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วย
บริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ 

30 88.2 2 5.9 2 5.9 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

29 85.3 4 11.8 1 2.9 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

31 91.2 2 5.9 1 2.9 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

30 88.2 2 5.9 2 5.9 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม  

30 88.2 2 5.9 2 5.9 

รวมเฉลี่ย 30 88.2 2 5.9 2 5.9 
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พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

 3.3 งานสวัสดิการสังคม   
    3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ              

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม คิดเป็น        
ร้อยละ 99.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 99.1 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 98.1 และด้านช่องทางการให้บริการ  
ร้อยละ 97.2 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่15 และแผนภูมทิี ่5 
 
ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม  โดยภาพรวมและรายด้าน   

งานสวัสดิการสังคม   
ระดับความพึงพอใจ 

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

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  104 98.1 2 1.9 0 0 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 106 100 0 0 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 105 99.1 1 0.9 0 0 

ด้านช่องทางการให้บริการ 103 97.2 3 2.8 0 0 

รวมเฉลี่ย 105 99.1 1 0.9 0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃแผนภูมทิี ่5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งานสวัสดิการสังคม   
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 3.3.2 งานสวัสดิการสังคม จ าแนกเปน็รายด้าน 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล             

โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจ มากท่ีสุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ และระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 
ร้อยละ 99.1 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ  ร้อยละ 97.2 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่16 
 
ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ  

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

101 95.3 3 2.8 2 1.9 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 102 96.2 4 3.8 0 0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ 

103 97.2 2 1.9 1 0.9 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน 
วิธีการให้บริการ (เรียงล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน) 

106 100 0 0 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการแต่ละขั้นตอน 

105 99.1 1 0.9 0 0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของผู้มารับบริการ 

106 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 104 98.1 2 1.9 0 0 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                        
โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 
100 และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ              
ร้อยละ 99.1 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่17 
 
ตารางที ่17 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

105 99.1 1 0.9 0 0 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 

106 100 0 0 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ
ความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

105 99.1 1 0.9 0 0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วย
แก้ปัญหาให้ 

106 100 0 0 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

105 99.1 1 0.9 0 0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

106 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 106 100 0 0 0 0 
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   3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                     

โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ               
พึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา การจัดสถานที่และอุปกรณ์ 
ความเป็นระเบียบ และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก และป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 99.1 และความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ ร้อยละ 98.1 ตามล าดับ รายละเอียดดัง
ตารางที ่18 
 

ตารางที่ 18 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

106 100 0 0 0 0 

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

105 99.1 1 0.9 0 0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 104 98.1 2 1.9 0 0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

103 97.2 3 2.8 0 0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

104 98.1 2 1.9 0 0 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

106 100 0 0 0 0 

7. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

105 99.1 1 0.9 0 0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

106 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 105 99.1 1 0.9 0 0 
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  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                      
โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย และคุณภาพของช่องทางการ
ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 97.2 
และความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 96.2 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่19 
 
ตารางที ่19 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
ส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วย
บริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ 

103 97.2 3 2.8 0 0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

104 98.1 2 1.9 0 0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

102 96.2 4 3.8 0 0 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

102 96.2 4 3.8 0 0 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม  

104 98.1 2 1.9 0 0 

รวมเฉลี่ย 103 97.2 3 2.8 0 0 
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รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

     3.4 งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
     3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ            

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งาน
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) คิดเป็นร้อยละ 89.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.9 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ร้อยละ 91.8 รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 87.7 และด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 85.7 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่20 และแผนภูมทิี ่6 
 
ตารางที่ 20 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  42 85.7 5 10.2 2 4.1 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 47 95.9 2 4.1 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 43 87.7 4 8.2 2 4.1 
ด้านช่องทางการให้บริการ 45 91.8 2 4.1 2 4.1 

รวมเฉลี่ย 44 89.8 3 6.1 2 4.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขอ

อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
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     3.4.2 งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) จ าแนกเป็นรายด้าน 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                       

โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน 
วิธีการให้บริการ ร้อยละ 91.8 รองลงมา ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอน  และ
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 89.8 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 83.7 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่
21 
 
ตารางที่ 21 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ  

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

41 83.7 6 12.2 2 4.1 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 40 81.6 5 10.2 4 8.2 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

44 89.8 4 8.2 1 2.0 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

45 91.8 4 8.2 0 0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

44 89.8 3 6.1 2 4.1 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้
มารับบริการ 

41 83.7 5 10.2 3 6.1 

รวมเฉลี่ย 42 85.7 5 10.2 2 4.1 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล             
โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ร้อยละ 100 รองลงมา ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่  ร้อยละ 98.0 และเจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย  ร้อยละ 95.9 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่22 
 
ตารางที่ 22 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

45 91.8 4 8.2 0 0 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 

46 93.9 3 6.1 0 0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

48 98.0 0 0 1 2.0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วย
แก้ปัญหาให้ 

45 91.8 4 8.2 0 0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

47 95.9 2 4.1 0 0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

49 100 0 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 47 95.9 2 4.1 0 0 
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  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                      

โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่าข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ ร้อยละ 
95.9 รองลงมา ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 93.9 และการจัดสถานที่และ
อุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 91.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่23 
 
ตารางที่ 23 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

41 83.7 5 10.2 3 6.1 

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

40 81.6 7 14.3 2 4.1 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 39 79.6 8 16.3 2 4.1 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

44 89.8 5 10.2 0 0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

43 87.8 5 10.2 1 2.0 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

45 91.8 2 4.1 2 4.1 

7. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

46 93.9 2 4.1 1 2.0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

47 95.9 0 0 2 4.1 

รวม 43 87.7 4 8.2 2 4.1 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                     
โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
ร้อยละ 95.9 รองลงมา ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.9 และช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 91.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่24 
 
ตารางที่ 24 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

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

1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของ
ส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร  
หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

45 91.8 2 4.1 2 4.1 

2. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ
ใช้บริการ 

43 87.8 5 10.2 1 2 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ 

44 89.8 3 6.1 2 4.1 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

46 93.9 0 0 3 6.1 

5. คุณภาพของช่องทางการ
ให้บริการโดยรวม  

47 95.9 0 0 2 4.1 

รวมเฉลี่ย 45 91.8 2 4.1 2 4.1 
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 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
 1. ควรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมี
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนารายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นโดย  อบต.หา
ช่องทางการตลาดให้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. .ควรมีการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อย ๆ และสม่ าเสมอ 
 4. ควรให้มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเวลาประชาคม
พบปะกับชาวบ้านรวมไปถึงงานอ่ืน ๆ ในหน้าที่ของ อบต.เนื่องจากประชาชนในบางครั้งก็ไม่เข้าใจ
บทบาทของ อบต.ว่าท างานเกี่ยวกับด้านใด ดังนั้นควรมีการน าเรื่องต่าง ๆ ของอบต.ที่เป็นภารกิจในการ
น าเสนอในเวทีประชาคมในแต่ละครั้ง 
 5. ควรมีการซ่อมแซมถนนหนทางต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากช ารุดเองก็มีหลายพ้ืนที่แต่ก็ยังมี
ความล่าช้าอยู่ในบางจุดจึงอยากจะให้ อบต.นั้นเข้าไปด าเนินการแก้ไขและแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
ด้วยว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 



บทท่ี 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่                         
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ 
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ใน 4 งาน ได้แก่ งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานพัฒนารายได้ งานสวัสดิการสังคม และงานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง) ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 382 คน เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 15 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับ
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 
2564 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้
บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลางพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.5 และเพศชาย ร้อยละ 45.5 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 35.5 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 30.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
54.3 รองลงมาคือต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน ร้อยละ 20.2 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง                 
มากที่สุด ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ ค้าขาย/อาชีพอิสระ ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 2.1 โดยภาพรวมและรายด้านประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น            
ร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                       
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.7 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.8 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ 93.5 ตามล าดับ 
 2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ งานสวัสดิการสังคม ร้อยละ 99.1 (10 คะแนน) รองลงมา งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 94.8 (9 คะแนน) รองลงมา งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 89.8 (8 คะแนน) และงานพัฒนารายได้ ร้อยละ 85.3 (8 คะแนน) ตามล าดับ 
 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 94.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.7 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ     
ร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 94.3 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 93.8 ตามล าดับ 
  3.1.2 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล            
โนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่าข้อ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ร้อยละ 
98.1 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ร้อยละ 94.3 และความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ ร้อยละ 93.8 ตามล าดับ 
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล             
โนนทองหลาง  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 98.1 รองลงมา
คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ร้อยละ 97.6 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 95.7 ตามล าดับ 
   3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                
โนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา ร้อยละ 96.2
รองลงมา ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.3 และคุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 94.8 ตามล าดับ  
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล              
โนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 96.7 
รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย ร้อยละ 96.2 และคุณภาพของช่อง
ทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 95.3 ตามล าดับ 
 
  3.2 งานพัฒนารายได้            
  3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ             
พึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ คิดเป็นร้อยละ 
85.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 91.2 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 88.2 รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 82.4 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 79.4 
ตามล าดับ 
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         3.2.2 งานพัฒนารายได ้จ าแนกเป็นรายด้าน 
   1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                      
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 94.1 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน       
ร้อยละ 91.2 ตามล าดับ 
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                    
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน                  
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 91.2 รองลงมาคือ ความ
เอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 88.2 และความเหมาะสม
ในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 85.3 ตามล าดับ 
  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล               
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ                
พึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา ร้อยละ 88.2 รองลงมาคือ 
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 85.3 และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 82.4 ตามล าดับ 
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                 
โนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ                 
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.2 รองลงมา
คือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 88.2 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย 
ร้อยละ 85.3 ตามล าดับ 
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 3.3 งานสวัสดิการสังคม   
             3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ              
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม คิดเป็น        
ร้อยละ 99.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 99.1 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 98.1 และด้านช่องทางการให้บริการ  
ร้อยละ 97.2 ตามล าดับ 
  3.3.2 งานสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล             
โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจ มากท่ีสุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ และระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 
ร้อยละ 99.1 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 97.2 
ตามล าดับ 
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                        
โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 
100 และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ              
ร้อยละ 99.1 ตามล าดับ 
  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
            ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                     
โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ               
พึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา การจัดสถานที่และอุปกรณ์ 
ความเป็นระเบียบ และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่ มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก และป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 99.1 และความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ ร้อยละ 98.1 ตามล าดับ 
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  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                      
โนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย และคุณภาพของช่องทางการ
ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 97.2 
และความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 96.2 ตามล าดับ 
 

 3.4 งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
           3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ            

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งาน
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) คิดเป็นร้อยละ 89.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.9 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ร้อยละ 91.8 รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 87.7 และด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 85.7 ตามล าดับ 

 3.4.2 งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) จ าแนกเป็นรายด้าน 
 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                       

โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน 
วิธีการให้บริการ ร้อยละ 91.8 รองลงมา ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอน และ
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 89.8 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 83.7 ตามล าดับ 

 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล             

โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ร้อยละ 100 รองลงมา ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 98.0 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย ร้อยละ 95.9 
ตามล าดับ 
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  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                      
โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่าข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ ร้อยละ 
95.9 รองลงมา ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 93.9 และการจัดสถานที่และ
อุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 91.8 ตามล าดับ 
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบล                     
โนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
ร้อยละ 95.9 รองลงมา ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.9 และช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 91.8 ตามล าดับ 

 

 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 1. ควรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมี
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนารายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นโดย  อบต.หา
ช่องทางการตลาดให้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. .ควรมีการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อย ๆ และสม่ าเสมอ 
 4. ควรให้มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเวลาประชาคม
พบปะกับชาวบ้านรวมไปถึงงานอ่ืน ๆ ในหน้าที่ของ อบต.เนื่องจากประชาชนในบางครั้งก็ไม่เข้าใจ
บทบาทของ อบต.ว่าท างานเกี่ยวกับด้านใด ดังนั้นควรมีการน าเรื่องต่าง ๆ ของอบต.ที่เป็นภารกิจในการ
น าเสนอในเวทีประชาคมในแต่ละครั้ง 
 5. ควรมีการซ่อมแซมถนนหนทางต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากช ารุดเองก็มีหลายพ้ืนที่แต่ก็ยังมี
ความล่าช้าอยู่ในบางจุดจึงอยากจะให้ อบต.นั้นเข้าไปด าเนินการแก้ไขและแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
ด้วยว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่                         
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ 
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ใน 4 งาน ได้แก่ งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานพัฒนารายได้ งานสวัสดิการสังคม และงานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง) ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 382 คน เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 15 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองหลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับ
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 
2564 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้
บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

สรุปผลกำรประเมิน 
 

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลางพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.5 และเพศชาย ร้อยละ 45.5 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 35.5 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 30.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
54.3 รองลงมาคือต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน ร้อยละ 20.2 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง                 
มากที่สุด ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ ค้าขาย/อาชีพอิสระ ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 
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 2. ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนทองหลำง อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
  2.1 โดยภาพรวมและรายด้านประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น            
ร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ                       
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.7 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.8 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 93.8 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ 93.5 ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมทิี ่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล             
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
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พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

 2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ                  
พึงพอใจมากที่สุด คือ งานสวัสดิการสังคม ร้อยละ 99.1 (10 คะแนน) รองลงมา งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 94.8 (9 คะแนน) รองลงมา งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 89.8 (8 คะแนน) และงานพัฒนารายได้ ร้อยละ 85.3 (8 คะแนน) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล             
              โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ ำแนกตำมงำนที่มำใช้บริกำร 
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ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านช่องทางการให้บริการ

รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

3. ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนทองหลำง อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมงำนที่มำใช้บริกำร 
    3.1 งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
              ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 94.8 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.7 
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
94.3 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 93.8 ตามล าดับรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

  3.2 งำนพัฒนำรำยได้ 
  ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง งานพัฒนารายได้ คิดเป็นร้อยละ 85.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 91.2 รองลงมา
คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 88.2 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 
82.4 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 79.4 ตามล าดับรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนพัฒนำรำยได ้
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ด้านช่องทางการให้บริการ

รวม

พอใจ
เฉยๆ
ไมพ่อใจ

3.3 งำนสวัสดิกำรสังคม   
       ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง งานสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 99.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 99.1 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 
98.1 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 97.2 ตามล าดับรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมทิี ่5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              
โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนสวัสดิกำรสังคม   
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3.4 งำนแบบแผนและก่อสร้ำง (งำนขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง) 
     ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง งานแบบแผนและก่อสร้าง (งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) คิดเป็นร้อยละ 89.8 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ ร้อยละ 95.9 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.8 รองลงมา ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ร้อยละ 87.7 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 85.7 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 6 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
               โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งำนแบบแผนและก่อสร้ำง (งำนขอ

อนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง) 
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4. ปัญหำและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง 

 1. ควรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมี
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนารายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นโดย  อบต.หา
ช่องทางการตลาดให้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. .ควรมีการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อย ๆ และสม่ าเสมอ 
 4. ควรให้มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเวลาประชาคม
พบปะกับชาวบ้านรวมไปถึงงานอ่ืน ๆ ในหน้าที่ของ อบต.เนื่องจากประชาชนในบางครั้งก็ไม่เข้าใจ
บทบาทของ อบต.ว่าท างานเกี่ยวกับด้านใด ดังนั้นควรมีการน าเรื่องต่าง ๆ ของอบต.ที่เป็นภารกิจในการ
น าเสนอในเวทีประชาคมในแต่ละครั้ง 
 5. ควรมีการซ่อมแซมถนนหนทางต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากช ารุดเองก็มีหลายพ้ืนที่แต่ก็ยังมี
ความล่าช้าอยู่ในบางจุดจึงอยากจะให้ อบต.นั้นเข้าไปด าเนินการแก้ไขและแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
ด้วยว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์บรหารส่วนต าบล 

โนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สถานที่ส ารวจ.................................................................วันที่ส ารวจ............................................. 
 

 
 

ค าชี้แจง 
สถาบั นว ัจ ัยและพ ัฒนา มหาว ัทยาล ัยราชภั ฏนครราชสั มา ได ัร ับมอบหมายให ัดำเน  นการประเม ันความ 

พั งพอใจของประชาชนท ั มาร บบร ัการ เพืั อนำไปพ ัฒนาประส ัทธั ภาพการใหั บร ัการของเจ ัาหนั าท ั และผูั บร หาร รวมท  ัง 

การสนั บสนั นส ั งอำนวยความสะดวกในการให ับร ัการ ข ัอมัูลของท ัานจะเปั นประโยชน ัต ัอต ัวท ัานและสั วน รวม 

เป็นอย างย ่งัััั ผู ประเม นขอความร วมมือจากท านโปรดตอบค าถามท กข อตามความเป็นจร ง 
 
 

ขอขอบค ณในความร วมมือ 

มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มา 
 
 

ตอนที ่1 ข อมูลท ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม (กร ณาท าเครื่องหมาย/หน าข อความต อไปน ั ) 
 

 

1. เพศ 1. ชาย 2. หญ ง 

2. อาย  1. ต ำกว า 18 ปี 2. 18-30 ปี 

3. 31-45 ปี 4. 46-60 ปี 5.61 ปีข ้นไป 

3. ระด บการศ กษา      

1. ต่ ากว าหรือไม ได เร ยน 2. ประถมศ กษา 

3. ม ธยมศ กษา 4. อน ปร ญญาหรือเท ยบเทั า 

5. ปร ญญาตร  6. สูงกว าปร ญญาตร  

4. อาช พ 1. ข าราชการ/ร ฐว สาหก จ 2. ลูกจ าง/พน กงานบร ษ ท 

3. ผู ประกอบการ/เจ าของธ รก จ 4. ค าขาย/อาช พอ สระ 

5. น กเร ยน/น กศ กษา 6. ร บจ างท ่วไป 

7. แม บ าน/พ อบ าน/เกษ ยณ 8. เกษตรกร/ประมง 

9. ว างงาน 10. อืน่ๆ (ระบ )…………………… 

5. ส วนงานท ่มาใช บร การ   

1. งานสาธารณส ขและส ่งแวดล อม 

2. งานพ ฒนารายได  

3. งานสว สด การส งคม 
4. งานแบบแผนและก อสร างั(งานขออน ญาตปลูกส ่งก อสร าง) 
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ตอนที่ 2 ความพ งพอใจในการให บร การ (กร ณาทำเครือ่งหมาย /หน าข อความท ่ตรงก บความค ดเห นของท านมากท ่ส ด) 
 

 
 
 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ ค่อนข้าง เฉย ๆ ไม่คอ่ย ไม  
 พอใจ  พอใจ พอใจ 

  

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บร ิการ      

1.1 ข ้นตอนการให บร การไม ย  งยากซ บซ อน และม ความคล องต ว      

1.2 ความรวดเร วในการให บร การ      

1.3 ความช ดเจนในการอธ บาย ช แ้จง และแนะนำข ้นตอนในการให บร การ      

1.4 ความเปั นธรรมของข ้นตอน ว ธั การให บร การ (เร ยงตามล าดบก อนหล งม ความเสมอ 
ภาคเท าเท ยมก น) 

     

1.5 ความสะดวกท ่ได ร บจากการบร การแต ละข น้ตอน      

1.6 ระยะเวลาการให บร การม ความเหมาะสมตรงต อความต องการของผู ร บบร การ      

2. ด้านเจ้าหน้าท ี่/บุคลากรผู้ให้บร ิการ      

2.1 ความส ภาพ ก ร ยามารยาทของเจ าหน าท ่ผู ให บร การ      

2.2 ความเหมาะสมในการแต งกาย บ คล ก ล กษณะท าทางของเจ าหน ัาท ่ผู ให บร การ      

2.3 ความเอาใจใส  กระตือรือร น และความพร อมในการให บร การของเจ าหน าท  ่      

2.4 เจ าหน าท ม่ ความรู  ความสามารถในการให บร การ เช น การตอบค าถาม ช ้แจงข อสงส ย 
ให ค าแนะน า ช วยแก ปัญหาได  

     

2.5 เจ าหน าท ่ให บร การต อผู ร บบร การเหมือนก นท กราย โดยไม ัเลือกปฏ บ ต       

2.6 ความซื่อส ตย ส จร ตในการปฏ บ ต หน าท  ่เช น ไม ร บส นบน ไม หาประโยชน ในทางม ชอบ 
ฯลฯ 

     

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

3.1 สถานท ่ต ้งของหน วยงาน สะดวกในการเด นทางมาร บบร การ      

3.2 ความเพ ยงพอของส ่งอ านวยความสะดวก เช น ท ่จอดรถ ห องน้ า โรงอาหาร โทรศ พท  
สาธารณะ ท ่น ่งคอยร บบร การ 

     

3.3 ความสะอาดของสถานท ่ให บร การโดยรวม      

3.4 ความเพ ยงพอของอ ปกรณ /เครื่องมือในการให บร การ      

3.5 ค ณภาพและความท นสม ยของอ ปกรณ /เครือ่งมือในการให ับร การ      

3.6 การจ ดสถานท ่และอ ปกรณ  ความเป็นระเบั ยบ สะดวกต อการต ดต อใช บร การ      

3.7 ป้าย ข อความบอกจ ดบร การ/ป้ายประชาส มพ นธ  ม ความช ัดเจนและเขั าใจง าย      

3.8 ความพอใจต อสือ่ประชาส มพ นธ /คู มัือและเอกสารให ความรู       

4. ด้านช่องทางการใหบ้ริการ      

4.1 ช องทางการใหั บร การม ความหลากหลาย เช น จ ดบร การของส าน กงาน โทรศ พท / 
โทรสาร หน วยบร การเคลือ่นท  ่บร การผ านออนไลน  

     

4.2 ช องทางการใหั บร การม ความสะดวกและเข าถ งง ายในการต ดต อใช บร การ      

4.3 ความรวดเร วในการให บร การของช องทางการให บร การ      

4.4 ความท นสม ยของช องทางการให บร การ      

4.5 ค ณภาพของช องทางการให บร การโดยรวม      
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5. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ  ่อการปร ับปร ุง 

5.1 ปัญหาในการให บร การ………………………….…………………………………………………...……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.2 ข อเสนอแนะเพือ่การปร บปร ง.....................................……………………………...………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรรม 

การลงพ ้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพการลงพ้ืนท ่เก บข อมูลประเม นความพ งพอใจของประชาชนท ่ม ต อการให บร การั
องค การบร หารส วนตำบลโนนทองหลาง อ าเภอบ วใหญ ัจ งหวั ดนครราชส มา 
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