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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล   
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ในดานกระบวนการและข้ันตอน  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการ
จากองคการบริหารสวนตําบลดานนอก ประกอบดวย งานดานพัฒนากลุมอาชีพ  งานดานบริการ
เก่ียวกับการอนุญาตกอสราง งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 
และงานดานการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ําเทากับ 365 คน เพ่ือใหการ
ประเมินมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูประเมิน  จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน  400  คน   
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอน
ท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานท่ีประเมิน  
ลักษณะแบบประเมินเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check List) จํานวน 5 ขอ ตอนท่ี 2 ความ 
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ และเติมคําในชองวาง 2 ขอ 
โดยสอบถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ดําเนินการประเมิน
ใน 4 ดาน คือดานกระบวนการและข้ันตอน  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
และดานชองทางการใหบริการ ระยะเวลาดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 15-17กรกฎาคม 2565 
จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําขอมูลเพ่ือวิเคราะหขอมูลใชหาคาความถ่ี และคารอยละ เพ่ือแสดงความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  โดยวิเคราะหในภาพรวมจําแนก
ตามงานรายดาน และรายขอ สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน 
    ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีไปใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก      
จากงานท่ีมาใชบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานนอก ไดแก  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ งานดาน
บริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภัย และงานดานการศึกษาปฐมวัย สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.0 และเพศชาย  
รอยละ 35.0  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากท่ีสุด รอยละ 53.5 รองลงมาคือ 61 ปข้ึนไป  รอยละ 30.5 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 76.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 15.5  
และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 52.0 รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป  
รอยละ 24.0 
 
 
 
 



ข 
 

    ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม  
  1.  โดยภาพรวม  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 96.0 
เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก มากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดาน
ชองทางการใหบริการ รอยละ 95.8 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 

 
 
แผนภูมิ  1  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 
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2.  เ ม่ือพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานท่ีประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.7 (10 
คะแนน) รองลงมาคือ งานดานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย รอยละ 96.3 
(10 คะแนน) งานดานพัฒนากลุมอาชีพ รอยละ 95.8 (10 คะแนน)  และงานดานการศึกษาปฐมวัย 
รอยละ 95.0 (9 คะแนน) ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ  2 

 
 

 
แผนภูมิ  2  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
  ดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
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 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
 1.  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ คิดเปน 
รอยละ 95.8 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ96.7 รองลงมาคือ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานชองทาง
การใหบริการ รอยละ 95.8 และดานกระบวนการและข้ันตอน รอยละ 95.0 ตามลําดับ รายละเอียด
ดังแผนภูมิ 3 

 
 

แผนภูมิ  3 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
     ดานนอก  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
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 2.  งานดานบริการเกี่ยวกับการอนุญาตกอสราง 
    เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต
กอสราง คิดเปนรอยละ 96.7 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดาน
กระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการ
ใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.7 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 4 

 

 
 

แผนภูมิ 4 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล   
    ดานนอก  งานดานบริการเกี่ยวกับการอนุญาตกอสราง 
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 3.  งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา
ความเดือดรอนของผูประสบภัย คิดเปนรอยละ 96.3  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชน 
มีความพึงพอใจในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการ
ใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ี 
ผูใหบริการ รอยละ 95.0 ตามลําดับ รายละเอียดแผนภูมิ 5 
 

 
 

แผนภูมิ 5  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
     ดานนอก  งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 
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 4.  งานดานการศึกษาปฐมวัย 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานการศึกษาปฐมวัย คิดเปน 
รอยละ 95.0 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในดานกระบวนการและ
ข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ 95.0 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.8 ตามลําดับ รายละเอียดดัง
แผนภูมิ 6 

 
 

แผนภูมิ 6  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
     ดานนอก  งานดานการศกึษาปฐมวัย 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
  คณะวิจัยไดจัดทําแบบสอบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวาประชาชนไดให
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดังนี้ 
 1. งานดานพัฒนากลุมอาชีพ พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
ควรหากิจกรรม โครงการเพ่ือดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับอาชีพเสริมใหกับประชาชน และ
สงเสริมการฝกอาชีพเพ่ือใหหารายไดใหกับประชาชน หลังสถานการณโควิด 

2. งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก ควรประชาสัมพันธเรื่องการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสรางใหกับชาวบานไดรูมาก
ยิ่งข้ึน 

3. งานดานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย พบวาประชาชนตองการ
ใหองคการบริหารสวนตําบลดานนอก แกไขปญหาพ้ืนฐาน เรื่องการเพ่ิมไฟฟาสองสวางตามแหลง
ชุมชน เรื่องถนนขรุขระ ปญหาเรื่องน้ําขัง ทอระบายน้ําควรเพ่ิม และการท้ิงขยะในหมูบาน 

4.  งานดานการศึกษาปฐมวัย พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
ควรสงเสริมพัฒนาการ แกเด็กปฐมวัย ใหมีความรู พัฒนาการตามวัย และควรจัดอาหารกลางวันตาม
โภชนาการ 
 
 
 

 



ฌ 
 

คํานํา 
 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ มีเปาหมายสําคัญ คือ การสะทอนภาพการทํางานของ
หนวยงานจากประชาชนท่ีมารับบริการท้ังในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังดานชองทางการใหบริการ  โดยในการดําเนินการประเมินไดทําการประเมิน
งานท่ีใหบริการ 4 งาน ไดแก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง งานดาน
ความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย และงานดานการศึกษาปฐมวัย รายงานการ
ประเมินครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความรวมมือจากหลายฝาย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในฐานะผูดําเนินการประเมินขอขอบคุณประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยดี  และขอขอบคุณผูนําชุมชนท่ีอํานวยความสะดวกในการเขาไปเก็บ
ขอมูลภาคสนามครั้งนี้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมิน
ดังกลาว จะเปนขอมูลท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก  ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนตอไป 
 
 
 
 
 
               สถาบันวิจัยและพัฒนา 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 

 
 



ญ 

 

 สารบัญ  

  หนา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ก 
คํานํา ฌ 
สารบัญ ญ 
สารบัญตาราง ฎ 
สารบัญแผนภูมิ ฑ 
บทท่ี 1 บทนํา   1 
 ความเปนมาของการประเมิน 1 
 วัตถุประสงคของการประเมิน 2 
 ขอบเขตของการประเมิน 3 
 ระยะเวลาในการประเมิน 3 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3 
บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 4 
 ประวัติความเปนมา 4 
 สภาพท่ัวไป 4 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 5 
 การบริการพ้ืนฐาน 6 
 การบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตําบล 8 
 ดานงบประมาณ 14 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการประเมินผล 16 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 16 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 17 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 18 
 การวิเคราะหขอมูล 18 

บทท่ี 4 ผลการประเมิน 19 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 17 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 
 

21 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
 

22 
 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 43 
  

 

 
 
 



ฎ 

 

 
 

สารบัญ  (ตอ) 

 
 
หนา 

   
บทท่ี 5 สรุปผลการประเมิน 44 
 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน 45 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 
 

45 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
 

45 
 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 50 
บรรณานุกรม 51 
ภาคผนวก 52 

ภาคผนวก  ก  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 53 

ภาคผนวก  ข  ภาพกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล 56 

รายช่ือคณะกรรมการประเมิน  



ฎ 

 

 สารบัญตาราง 
 

 

ตาราง            หนา 

1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามหมูบานท่ีเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน  17 
 ตําบลดานนอก 
2 จํานวนและคารอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน      20 
3 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหารสวน  21 
 ตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดาน 
4 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  22 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
5 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  23 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
6 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  24 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานกระบวนการและข้ันตอน 
7 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  25 

สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
8 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  26 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
9 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  27 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
 งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานชองทางการใหบริการ 
10 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหารสวน  28 
 ตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 
11 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  29 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   

งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานกระบวนการและข้ันตอน 
12 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  30 

สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  



ฏ 

 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 
ตาราง            หนา 
13 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  31 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   

งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
14 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  32 

สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   
งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานชองทางการใหบริการ 

15 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  33 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 
16 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  34 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานกระบวนการและข้ันตอน 
17 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  35 

สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
18 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  36 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
19 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  37 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
 งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานชองทางการใหบริการ 
20 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  38 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   

งานดานการศึกษาปฐมวัย 
21 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  39 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
 งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานกระบวนการและข้ันตอน 
22 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร  40 

สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
 งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
 
 



ฐ 

 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 
ตาราง            หนา 
23 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  41 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
24 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการองคการบริหาร  42 
 สวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
 งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานชองทางการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฑ 

 

สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิ            หนา 
1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม    21 
2 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ  22 
3 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 ดานนอก  งานดานซอมแซมและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ     23 
4 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก งานดานขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ     28 
5 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล   

ดานนอก  งานดานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย   33 
6 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล   

ดานนอก  งานดานการศึกษาปฐมวัย       38 
 

  
 
 
 
 
 



    
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาของการประเมิน 

  การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในปจจุบันมุงเนนการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ให
ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาท่ียังดํารงอยูของภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ 
เพ่ือใหประเทศไทยมีภูมิคุมกันและมีความแข็งแกรงเพียงพอท่ีจะเผชิญกับสถานการณความไมแนนอน  
จากปจจัยตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง และมีความเขมแข็ง ในระยะ
ยาว มุงพัฒนาใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ดูแลประชาชนอยางท่ัวถึงแกไขปญหาปากทองสรางรายไดลด
ความเหลื่อมล้ําใหกับประชาชนพรอมสรางหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรมและมีศักยภาพท่ีจะดําเนินชีวิตใน
ศตวรรษท่ี  21 ไดภายใตการบูรณาการทางการบริหาร ทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินซ่ึงรัฐจะกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน และสงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการใหบริการสาธารณะ โดยเรงพัฒนาองคกรและ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากข้ึนท้ังในการบริหารและการใช
จ า ย งบประมาณ เ พ่ือ ให อ งค กรปกครองส วนท อง ถ่ินสามารถบริหารจั ดการตน เองตามหลั ก 
ธรรมาภิบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังสงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนทองถ่ินและภาคีอ่ืน ๆ  
ในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีรวมถึงการจัดใหมีบริการสาธารณะตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชน เพ่ือนําไปสูการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของรัฐใหเทียบเทากับมาตรฐานสากลและสนับสนุน
การพัฒนายุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี ใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562 : 
1-29) สําหรับการปกครองสวนทองถ่ิน (Local Government) ถือเปนการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งท่ีเปน
พ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุดมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา และเขาไปแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที 
โดยใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดําเนินภารกิจตาง ๆ ของทองถ่ิน การใหความสําคัญตอการเรียนรู และฝก
ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แ บ บ มี ส ว น ร ว ม โ ด ย ท อ ง ถ่ิ น 
จึงสําคัญ (โกวิทย พวงงาม, 2550 :11)  จะเห็นไดวาตั้งแตเริ่มมีการดําเนินการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  ต ล อ ด จ น ก า ร บั ญ ญั ติ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี กํ า ห น ด ไ ว 
ในรัฐธรรมนูญของไทยแลวนั้น สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
มากข้ึน ซ่ึงจากการถายโอนภารกิจดังกลาวสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทเปนองคกรบริการ
สาธารณะเดนชัดข้ึน โดยมีภารกิจหลัก ๆ แบงออกได 6 ดาน คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริม 
การลงทุน พานิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   



 

2 
 

  ท้ังนี้การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
จึงเกิดประเด็นคําถามท่ีมากข้ึนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดจริงหรือไม กอใหเกิดการตั้งประเด็นความเชื่อม่ันตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีในการจัดบริการสาธารณะใหกับหมูบาน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ ถือเปนความทา
ทายอยางมากตอผูบริหารทองถ่ินท่ีตองบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะเพ่ือมุงตอบสนองความตองการ
ใหกับประชาชนใหกับประชาชนใหไดมากท่ีสุด ยิ่งเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชนก็ยิ่งแตตองทํางานท่ี
ถูกตองตามกฎหมายและตรงใจประชาชนดวยสถานการดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนท่ีตอง
พิสูจนตนเองดวยการสรางผลงานและบริการประชาชนอยางมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความสามารถทางการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดบริการสาธารณะ และสรางความพึงพอใจแกประชาชนจะเปนสิ่งท่ีทุกฝายเฝามองเพ่ือประเมิน
ความสําเร็จของการบริหารงาน 

    องคการบริหารสวนตําบลดานนอก กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวน ตําบล
เม่ือวันท่ี  23 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2540  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และใหโอนบรรดางบประมาณ  ทรัพยสิน   
สิทธิ  เรียกรองหนี้ตางๆ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลดานนอกเปนลําดับท่ี  
978 องคการบริหารสวนตําบลดานนอก ท่ีตั้ง 70/3 หมูท่ี 4 ตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงต้ังอยูในท่ีดินสาธารณะประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน องคการบริหารสวนตําบล ดาน
นอก ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอดานขุนทด มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอดานขุนทด 
ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดนครราชสีมา หางจากจังหวัดนครราชสีมา
ระยะทางประมาณ  46 กิโลเมตร จํานวนประชากรท้ังสิ้น 4,198 คน  แยกเปนชาย 2,067 คน เปนหญิง  
2,131  คน จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,223  ครัวเรือน  สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมารับจางและ
คาขาย 

ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หนวยงานจะตองทําการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานการใหบริการ ซ่ึงในการปฏิบัติงานหนวยงาน
จะตองใหบริการแกประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการเปนจํานวนมาก  เพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา จึงมีความประสงคท่ีจะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบล โดยจะ
ทําการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ งานดานบริการ
เก่ียวกับการอนุญาตกอสราง งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย และงาน
ดานการศึกษาปฐมวัย โดยขอความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปน
ผูดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในครั้งนี้ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนการใหบริการ  ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ใหมากยิ่งข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการประเมิน 

            เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ   
 
ขอบเขตของการประเมิน 

              การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้    

1. งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 

2. งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 

3. งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 

4. งานดานการศึกษาปฐมวัย 

 

ระยะเวลาในการประเมิน 

 เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 15-17 กรกฎาคม 2565 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เจาหนาท่ีและหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด  ไดรับทราบ

ขอมูลในการดําเนินงานของตนเอง และสามารถนําขอมูลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง 

การใหบริการในหนวยงานของตนเองได 

 2.  คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด ไดทราบขอมูล 

ดานความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  และสามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนหนวยงานดานบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด ใหตรง

ตามความตองการของประชาชน 

 3.  ผลจากการประเมินทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด  ท้ังในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ ซ่ึงจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 



บทที่  2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 

อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประวัติความเปนมา 

องคการบริหารสวนตําบลดานนอก กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดต้ังเปนองคการบริหารสวน ตําบล
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ  พ .ศ .2540 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และใหโอนบรรดางบประมาณ  ทรัพยสิน   
สิทธิ  เรียกรองหนี้ตางๆ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลดานนอกเปนลําดับ
ท่ี  978  

องคการบริหารสวนตําบลดานนอกมีเขตตามเขตตําบลตามกฎหมาย วาดวยลักษณะปกครอง ทองท่ี  
ยกเวนสวนท่ีอยูในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยูในตําบลนั้น  กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับแนวเขตขององคการ
บริหารสวนตําบลใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาฝาย
บริหารของราชการบริหารสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของรวมกันวินิจฉัย 

สภาพทั่วไป 

          องคการบริหารสวนตําบลดานนอก ท่ีตั้ง 70/3 หมูท่ี 4 ตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงตั้งอยูในท่ีดินสาธารณะประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน องคการบริหารสวนตําบล ดาน
นอก ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอดานขุนทด มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอดานขุนทด 
ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดนครราชสีมา หางจากจังหวัดนครราชสีมา
ระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีจํานวน 47.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  29,537 ไร มีอาณาเขต
ติดตอ ดังนี้ 

อาณาเขต   
ภูมิประเทศสวนใหญมีลักษณะเปนท่ีราบสูง อากาศรอน แหงแลง  สภาพดินคอนขางเค็ม      

มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ      ติดตอกับ  ตําบลสระจรเข     อําเภอดานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 

          ทิศใต   ติดตอกับ  ตําบลดานใน  อําเภอดานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลบานวัง  อําเภอโนนไทย        จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  ตําบลสระจรเข  อําเภอดานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
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เขตการปกครอง 

แบงการปกครองออกเปน  7  หมูบาน  คือ 

หมูท่ี ช่ือบาน 
จํานวนประชากร 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานละเลิงพิมาน 161 317 315 632 

2 บานพระหัวบึง 143 247 261 508 

3 บานนอย 141 212 224 436 

4 บานดานนอก 179 239 243 482 

5 บานมะขามนอย 221 404 412 816 

6 บานหัวบอ 194 339 368 707 

7 บานดานเหนือ 193 306 314 620 

รวม 1,223 2,067 2,131 4,198 

ขอมูล ณ เดือน  มกราคม 2565 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ   

อาชีพ    อาชีพของประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  แยกตามประเภทไดดังนี้ 

อาชีพหลัก  - อาชีพเกษตรกรรม  ทํานาปละครั้งโดยอาศัยน้ําฝน   และทําไร  พืชไรท่ีปลูก  เชน  
ออย,  มันสําปะหลัง,  ขาวโพด,  พริก   

- อาชีพรับจางท่ัวไป  ไดแก  รับจางภาคเกษตรกรรม   รับจางแรงงานกอสราง,  โรงงาน 
- อาชีพคาขาย  เชน  รานขายของชําประจําหมูบาน    คาขายท่ัวไป 
- ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ   

อาชีพเสริม - ประชากรมีอาชีพเสริม  คือ  การทอเสื่อจากตนกก  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑข้ึนชื่อของตําบล  
กลุมอาชีพปานศรนารายณ  และนอกจากนี้  ประชากรมีอาชีพเลี้ยงสัตว  เชน  ววั,  ควาย,  เปด,  ไก 
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การบริการพ้ืนฐาน 

   การคมนาคม 
การคมนาคมภายในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานนอกสามารถใชสัญจรไปมาเฉพาะ

ทางบก  สภาพเสนทางการคมนาคมมีลักษณะเปนถนน คสล., ถนนดินและถนนลูกรัง ปจจุบันมีถนนเชื่อม
ระหวางหมูบานคือ 

1.  ระหวางบานละเลิงพิมาน  หมูท่ี 1,  บานหัวบอ หมูท่ี   6    เปนถนนลาดยาง   
2.  ระหวางบานดานนอก      หมูท่ี 4,  บานดานเหนือ หมูท่ี  7 เปนถนน คสล.   
3.  ระหวางบานดานเหนือ     หมูท่ี  7, บานนอย  หมูท่ี   3     เปนถนนลาดยาง   
4.  ระหวางบานนอย หมูท่ี  3, บานมะขามนอย หมูท่ี  5 เปนถนนลาดยาง, ถนนดินลูกรัง 
5.  ระหวางบานดานเหนือ     หมูท่ี  7, บานพระหัวบึง    หมูท่ี   2  เปนถนนลาดยาง 

และการติดตอคมนาคมระหวางตําบลใกลเคียง คือตําบลสระจรเข,ตําบลดานใน เปนถนนลาดยางตลอดสาย 
2.  การไฟฟา    
มีไฟฟาใชครบท้ัง 7 หมูบาน   จํานวนราษฎรท่ีใชไฟฟาครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน 
 

ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
1. จํานวนบุคลากร 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ     จํานวน  14   คน 
คณะผูบริหาร        4 คน 
สมาชิกสภา ฯ      10 คน 

พนักงานสวนตําบล   จํานวน   17 คน 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล             9 คน 

ปลดัองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)     1 คน 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน)   1 คน 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)        1 คน 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                   1 คน 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ           1 คน 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ          1 คน 
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ         1  คน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ         1 คน 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน           1 คน 

                         กองคลัง               5 คน 
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง  ระดับตน)        1 คน 
นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ          1 คน 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ           1 คน 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          1 คน 
ลูกจางประจํา (เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี)         1 คน 
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กองชาง               1 คน 
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับตน)        1 คน 

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   5 คน 
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)       - คน 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           1 คน 
ครูผูดูแลเด็ก             1 คน 
พนักงานจางตามภารกิจ           3 คน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม            - คน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                    -   คน 

2. ระดับการศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนตน      - คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย     - คน 
- อนุปริญญา (ปวส.,ปวช. )                       3 คน 
- ปริญญาตรี                                                     8 คน 
- ปริญญาโท                                                  10 คน 
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โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตําบล 
 ไดแบงความรับผิดชอบออกเปน  2  ฝาย 

1. ฝายการเมือง  (ฝายบริหาร)  ประกอบดวย  นายกองคการบรหิารสวนตําบล  และรองนายก 
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  คน  โดยมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ  ระเบียบ  และขอบังคับของทางราชการ  และรับผิดชอบการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
งบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
การปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอยปละสองครั้งตลอดจน
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวและใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ชาติ  20  ป  แผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  12  แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  ไดจัดใหมีการประชุมสภา  สมัยสามัญเฉลี่ยปละ 4 ครั้ง  สมัยวิสามัญ
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ ซ่ึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดมารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
 

โครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลดานอก 

      ฝายบริหาร 
-นายก อบต.ดานนอก 
-รองนายก อบต.ดานนอก 2 คน 

ปลัด อบต. 

สํานักงานปลัด กองคลัง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

กองชาง กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

-เลขานายก 1 คน 
 

      ฝายนิติบัญญัติ 
-สมาชิกสภา อบต.ดานนอก 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 



 

9 

 

 
5 ฝายประจํา  เปนขาราชการการสวนทองถ่ิน  หรือพนักงานสวนตําบล, ลูกจางประจํา  ลูกจาง 

ตามภารกิจและจางเหมาบริการ (รายเดือน) มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนหัวหนา  รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ซ่ึงถือเปนผูนํานโยบายและบริหาร
กิจการ  ขององคการบริหารสวนตําบลใหนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค  และในการรวมภารกิจ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบล  
ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประสานการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปอยางราบรื่นดังนั้น
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ จึงสอดคลองตามนโยบายไมเกิดความขัดแยงระหวางกันแตประการใด 
 องคการบริหารสวนตําบลดานนอกไดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน  5  สวนราชการ  มีการ
กําหนดหนาท่ีบริหารกิจการภายในองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดังนี้ 

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งาน

เลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งานการ
พาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบรอย  งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
นิติการงานคุมครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและ
ท่ีไดรับมอบหมาย 

แบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน คือ 
  1.1  งานบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   -  งานราชการท่ัวไปของ อบต. 

-  งานเลขานุการของนายก อบต. 
   -  งานการเลือกตั้ง 
   -  งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   -  งานอํานวยการ 
   -  งานประชาสัมพันธ 
   -  งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศ 
   -  งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
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  1.2 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
   -  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   -  งานแผนงานและงบประมาณ 
   -  งานตรวจติดตามและประเมินผล 
  1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานแผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานแผนการชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน 
   -  งานสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 
   -  งานแผนระงับเหตุ 
   -  งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานแผนการระงับเหตุ 
   -  งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานฝกอบรมและฝกซอมตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.4  งานสวัสดิการสังคม 
   -  งานสังคมสงเคราะห 
   -  งานพัฒนาชุมชน 
   -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
   -  งานกิจการสตรีและคนชรา 
   -  งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   -  งานศูนยบริการผูดอยโอกาส 
  1.5  งานการเจาหนาท่ี 
   -  งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   -  งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
   -  งานวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
   -  งานบคุลากรทางการศึกษา 
   -  งานสิทธิและสวัสดิการ 
   -  งานสรรหาและเลือกสรร 
   -  งานบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง 

2. กองคลัง 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม 

และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือชวย
จัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตางๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและ
ประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ
ดานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน คือ 
2.1 งานการเงิน และบัญชี 

   - งานจัดทําบัญชี 
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   - งานงบการเงินและงบทดลอง 
   - งานรับเงินเบิกจายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 
   - งานแสดงฐานนะทางการเงิน 
  2.2 งานทะเบียนทรัพยสิน 
   - งานพัสดุ  ครุภัณฑ 
   - งานทะเบียนคุม การจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ 
   - การเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา 
   - เงินประกันสัญญาทุกประเภท 
  2.3 งานพัฒนารายได 
   - งานจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมและคาเชา 
   - งานพัฒนารายได 
   - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
   - งานทะเบียนทรัพยสินแผนท่ีภาษี 
  3. กองชาง 

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา 
งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสอง
สวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง
ประจําปงานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดทํา ทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการ
ขอมูล สถิติชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ  รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน คือ 
3.1  งานแบบแผนและกอสราง 
 - งานกอสรางและบูรณะถนน 
 - งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
 - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 - งานขอมูลกอสราง 
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  3.2  งานควบคุมอาคาร  
   - งานจัดทําราคากลาง 
   - งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ 
   - งานประมาณราคา 
   - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
  3.3 งานสาธารณูปโภค 
   -  งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   -  งานระบบไฟสองสวาง 
   -  งานระบายน้ํา 
  3.4  งานสํารวจและออกแบบ 
   -  งานสํารวจ 
   -  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงาน

ดานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ งาน
สุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งาน
ใหบริการดานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว 
งานหลักประกันสุขภาพตําบล งานมาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งาน
กฎหมายสาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย งานกายภาพและอาชีว
บําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการ
และพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปองกันและบําบัดการติดสารเสพติด 
งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห กําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดาน
สิ่งแวดลอม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม งานรณรงคและการฝกอบรม
สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงานดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา 
อากาศและเสียง งานเฝาระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ ของเสียและสารอันตรายตางๆ งานบริการ
ขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ   รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ  

แบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน คือ 
4.1  งานสงเสริมสิ่งแวดลอม    

   - งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 

   - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
   - งานชีวอนามัย 
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  4.2  งานสงเสริมสาธารณสุข 
   - งานอนามัยชุมชน 
   - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   - งานสุขศึกษา และงานปองกันยาเสพติด 
   - งานปองกันและเฝาระวัง 
   - งานหลักประกันสุขภาพ 
  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด 
งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา 
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัดสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก กรณียังไมจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 แบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน คือ 
5.1  งานบริหารงานการศึกษา 
 -  งานบริหารท่ัวไป    

   -  งานแผนงานและวิชาการ 
   -  งานการศึกษาปฐมวัย 
   -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
   -  งานการศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
   -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   -  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   -  งานกีฬาและสันทนาการ 
  6. หนวยตรวจสอบภายใน 

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ 
ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพยสนิ งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และ
เปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
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ทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย  

แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 งาน คือ 
6.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

ดานงบประมาณ 
1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันท่ี 26 กะกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน  30,720,928.63 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,829,273.84 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,612,238.18  บาท 
1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ 

รวม 164,869.80 บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกผัน จํานวน 1 โครงการ รวม 

189,861.00 บาท  
 1.2 เงินกูคาง จํานวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
   (1) รายรับจรงิ จํานวน 27,985,913.44 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร     จํานวน    35,319.10  บาท 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน    26,339.80  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน  124,129.12  บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน    0.00  บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน      220  บาท 
หมวดรายไดจากทุน    จํานวน         830  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน       15,804,800.09 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน       13,804,363.13  บาท 

 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 226,344.00 บาท 
(3) รายจายจริง จํานวน 23,944,457.16 บาท ประกอบดวย 

 งบกลาง     จํานวน           8,448,917.00 บาท 
งบบุคลากร    จํานวน           8,521,746.00 บาท 
งบดําเนินงาน    จํานวน           3,276,597.67 บาท 
งบลงทุน    จํานวน           2,913,436.49 บาท 
งบรายจายอ่ืน    จํานวน       0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จํานวน    783,760.00 บาท 

 (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 226,344.00 บาท 
 (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 2,980,600.00 บาท 
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 (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
 (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
 

3.  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
- ตําบลดานนอก มีถนนลาดยางจากท่ีวาการอําเภอดานขุนทดถึงท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

โดยตลอด  
- การเกษตร   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
- ทรัพยากรธรรมชาติปจจุบันในเขตพ้ืนท่ีตําบลดานนอก  มีปาชุมชนเจียบกลาง  ประกอบดวย  

บานนอย (หมู 3), บานดานนอก (หมู 4), บานมะขามนอย (หมู 5), บานดานเหนือ (หมู 7) ตําบล
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประเภทปา : ปาตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ.2484  
มีพ้ืนท่ีปาประมาณ  1,844  ไร  2  งาน  56  ตารางวา  เปนปาท่ียังคงความอุดมสมบูรณ   

 



 
 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการประเมินผล 
 

 การประเมินครั้งนี้เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภายใน
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ในดานกระบวนการและข้ันตอน
การใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และดานชองทางการใหบริการโดย 
มีรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
              1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
              3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
              4. การวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 หมูบาน  มีประชากรในพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 4,198 
คน แยกเปนชาย 2,076 คน หญิง 2,131  คน    

2. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการจากองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ําเทากับ 365 คน  เพ่ือใหการประเมิน 
มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูประเมินจึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางของ
แตละงานตามปริมาณการมารับบริการ  ไดแก  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต
กอสราง งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย และงานดานการศึกษาปฐมวัย 

 สําหรับการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร ใชสูตรของ Taro Yamane  กําหนดให
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดข้ึนคือ รอยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 

 

21 Ne
Nn

+
=  

   
 
 

n  หมายถึง  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N  หมายถึง  ขนาดของประชากรท้ังหมด (4,198) 
   e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (0.05) 
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 สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางใชการสุมตามพ้ืนท่ี (Cluster Random Sampling)  โดยมีข้ันตอนใน
การสุมดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สุมหมูบานมา 7 หมูบาน โดยใชการสุมอยางงาย 
 ข้ันตอนท่ี 2 สุมจํานวนประชาชนในแตละหมูบาน ท้ัง 7 หมูบานตามสัดสวนของงานท่ีขอรับ
บริการและสัดสวนของประชากรในแตละหมูบาน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดตามตาราง 1 

 

ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามหมูบานท่ีเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   

ช่ือหมูบาน 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน) 

บานละเลิงพิมาน 70 
บานพระหัวบึง 40 
บานนอย 50 
บานดานนอก 40 
บานมะขามนอย 65 
บานหัวบอ 55 
บานดานเหนือ 80 

รวม 400 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน เปนแบบเลือกตอบ มีท้ังหมด 5 ขอ โดยสอบถาม
เก่ียวกับ เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพและสวนงานท่ีมาใชบริการ 
 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ไมพอใจ ไมคอยพอใจ เฉยๆ คอนขางพอใจ และพอใจมีท้ังหมด 
4 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ดานชองทางการใหบริการ รวมจํานวน 25 ขอ และมีเติมคําในชองวาง 2 ขอ โดยสอบถามเก่ียวกับปญหาใน
การใหบริการ และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 

  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ณ ชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ี
รับผิดชอบบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในวันท่ี 15-17 กรกฎาคม 2565 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการจัดทําและการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบประเมิน ทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดรับคืน มาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 1. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินผลท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชการหาคารอยละ 
(Percentage) 
 2. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินผลท่ีเปนแบบประเมินคา 5 ระดับนั้น เพ่ือใชการหาคารอยละ 
ระดับความพึงพอใจนั้นใชเกณฑ ดังนี้  
  ถาตอบระดับความพึงพอใจ ไมพอใจและไมคอยพอใจ แสดงวา  ไมพอใจ 
  ถาตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ   แสดงวา  เฉยๆ 
  ถาตอบระดับความพึงพอใจ  คอนขางพอใจ และพอใจ   แสดงวา  พอใจ 
 
 สําหรับ หลักเกณฑการใหคะแนนรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตามประกาศพนักงานสวน

ตําบล/เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา,2558) มีดังนี้ 

 รอยละ คะแนน  รอยละ คะแนน 
มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 10  ไมเกินรอยละ 70 4 

ไมเกินรอยละ 95 9  ไมเกินรอยละ 65 3 
ไมเกินรอยละ 90 8  ไมเกินรอยละ 60 2 
ไมเกินรอยละ 85 7  ไมเกินรอยละ 55 1 
ไมเกินรอยละ 80 6  ไมเกินรอยละ 50 0 
ไมเกินรอยละ 75 5    

 

 

 
 
 
 
 



บทท่ี 4 

ผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  คณะผูประเมินไดนําเสนอดวยตารางและแผนภูมิประกอบคําบรรยาย ผลการประเมินนําเสนอ

ตามลําดับดังนี้ 

1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน 

2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 

โดยภาพรวม 

          3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก จําแนก

ตามงานท่ีมาใชบริการ 

4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  

จากงานท่ีมาใชบริการท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาสวน

ใหญเปนเพศหญิง 65.0 และเพศชาย รอยละ 35.0  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากท่ีสุด รอยละ 53.5 

รองลงมาคือ 61 ปข้ึนไป  รอยละ 30.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 76.0 รองลงมา

คือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 15.5  และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 52.0 

รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 24.0 รายละเอียดดังตาราง  2 
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ตาราง 2  จํานวนและคารอยละของขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ 
จํานวน 

(N = 400 คน) 
รอยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 140 35.0 
หญิง 260 65.0 

อายุ   
 
 
 

ต่ํากวา 18 ป 6 1.5 
18-30 ป 16 4.0 
31-45 ป 42 10.5 
46-60 ป 214 53.5 
61 ปข้ึนไป 122 30.5 

ระดับการศึกษา 
 
 
 
 

ไมไดเรียนหรือต่ํากวาประถมศึกษา 24 6.0 
ประถมศึกษา 304 76.0 
มัธยมศึกษา 62 15.5 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 4 1.0 
ปริญญาตรี 6 1.5 
สูงกวาปริญญาตรี 0 0.0 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 1.5 
ลูกจาง/พนักงานบริษัท 12 3.0 
ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ 2 0.5 
คาขาย/อาชีพอิสระ 36 9.0 
นักเรียน/นักศึกษา 16 4.0 
รับจางท่ัวไป 96 24.0 
แมบาน/พอบาน/เกษียณ 14 3.5 
เกษตรกร 208 52.0 
วางงาน 10 2.5 

งานท่ีมาใชบริการ งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 120 30.0 
งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 120 30.0 
งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความ
เดือดรอนของผูประสบภัย  

80 20.0 

 งานดานการศึกษาปฐมวัย 80 20.0 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  โดยภาพรวม 
 1.  โดยภาพรวมประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก  คิดเปนรอยละ  96.0 เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 95.8 รายละเอียดดังตาราง 3 และแผนภูมิ 1     
 
 
 

ตาราง 3   จาํนวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
    ดานนอก  โดยภาพรวม 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N =  400) 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 383 95.8 8 2.0 9 2.2 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 383 95.8 11 2.7 6 1.5 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 385 96.3 11 2.7 4 1.0 
ดานชองทางการใหบริการ 383 95.8 5 1.2 12 3.0 

รวมเฉล่ีย 384 96.0 9 2.2 7 1.8 
 
 

 
แผนภูมิ  1   รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
                โดยภาพรวม 

 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 95.8 95.8 96.3 95.8 96.0 

2.0 2.7 2.7 1.2 2.2 
2.2 1.5 1.0 3.0 1.8 

พอใจ 

เฉยๆ 

ไมพอใจ 
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2.   เ ม่ือพิจารณาจําแนกตามงาน  พบวาประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ 
การใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.7 (10 คะแนน) 
รองลงมาคือ งานดานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย  รอยละ 96.3 (10 คะแนน) 
งานดานพัฒนากลุมอาชีพ รอยละ 95.8 (10 คะแนน)  และงานดานการศึกษาปฐมวัย รอยละ 95.0  
(9 คะแนน)  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4 และแผนภูมิ  2 

 

ตาราง 4  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
             ดานนอก  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 

งานท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน 
ท่ีได 

เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 115 95.8 10 3 2.5 2 1.7 

งานดานบริการเก่ียวกับการ
อนุญาตกอสราง 

116 96.7 
10 

3 2.5 1 0.8 

งานดานความชวยเหลือฟนฟู
บรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภยั  

77 96.3 
10 

1 1.2 2 2.5 

งานดานการศึกษาปฐมวัย  76 95.0 9 2 2.5 2 2.5 
รวม 384 96.0 10 9 2.2 7 1.8 

 

     แผนภูมิ  2   รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 95.8 96.7 96.3 95.0 96.0 

2.5 2.5 1.2 2.5 2.2 
1.7 0.8 2.5 2.5 1.8 

พอใจ 

เฉยๆ 

ไมพอใจ 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
 1.  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
      1.1 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมงานดานพัฒนากลุมอาชีพขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  
พบวาประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.8 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.7 รองลงมา
คือ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 95.8 และดานกระบวนการและ
ข้ันตอน รอยละ 95.0 รายละเอียดดังตาราง 5 และแผนภูมิ 3 
 

 ตาราง 5   จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
              ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 

งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 114 95.0 3 2.5 3 2.5 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 115 95.8 4 3.4 1 0.8 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
ดานชองทางการใหบริการ 115 95.8 2 1.7 3 2.5 

รวมเฉล่ีย 115 95.8 3 2.5 2 1.7 
 

 
แผนภูมิ  3   รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 

      งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 95.0 95.8 96.7 95.8 95.8 

2.5 3.4 2.5 1.7 2.5 
2.5 0.8 0.8 2.5 1.7 

พอใจ 

เฉยๆ 

ไมพอใจ 
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 1.2  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ จําแนกเปนรายดาน 
  1)  ดานกระบวนการและข้ันตอน 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก ดานกระบวนการและข้ันตอน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.0  เม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายขอพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ 
เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาคือ ข้ันตอนการ
ใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว รอยละ 96.7 และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความตองการของผูมารับบริการ รอยละ 95.8 รายละเอียดดังตาราง 6 
 
ตาราง 6  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
             สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก
ซับซอนและมีความคลองตัว 

116 96.7 3 2.5 1 0.8 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 111 92.8 8 6.7 1 0.8 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 

114 95.0 4 3.3 2 1.7 

4.  ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน 

118 98.3 0 0.0 2 1.7 

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ 
แตละข้ันตอน 

112 93.3 2 1.7 6 5.0 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความตองการของ 
ผูมารับบริการ 

115 95.8 2 1.7 3 2.5 

รวมเฉล่ีย 114 95.0 3 2.5 3 2.5 
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2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.8 เม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีใหบริการตอความเหมาะสมในการ
แตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมาคือ 
เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวย
แกปญหาให และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 97.5 และความเอา
ใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี รอยละ 96.7 รายละเอียดดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
            ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

112 93.3 8 6.7 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกาย
บุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 
ผูใหบริการ 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความ
พรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

116 96.7 1 0.8 3 2.5 

4.  เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถใน
การใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

117 97.5 2 1.7 1 0.8 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

110 91.7 7 5.8 3 2.5 

6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี  117 97.5 2 1.7 1 0.8 
รวมเฉล่ีย 115 95.8 4 3.4 1 0.8 
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3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 96.7 เม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายขอพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความพอใจตอคุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ/เครื่องมือ  มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ รอยละ 97.5 และความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.7 รายละเอียด
ดังตาราง  8 

 
ตาราง 8 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
            ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  สถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

117 97.5 1 0.8 2 1.7 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก  116 96.7 3 2.5 1 0.8 
3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 115 95.8 2 1.7 3 2.5 
4.  ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือ   

118 98.3 2 1.7 0 0.0 

6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความ
เรียบรอย สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

115 95.8 2 1.7 3 2.5 

7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

114 95.0 5 4.2 1 0.8 

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารการใหความรู 

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

รวมเฉล่ีย 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
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  4)  ดานชองทางการใหบริการ 

    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก  ดานชองทางการใหบริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.8 เม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 97.5 รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน  
จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผานออนไลน รอยละ 96.7 และ
ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 95.8 รายละเอียด  
ดังตาราง  9 

 
ตาราง 9  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
             ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผาน
ออนไลน 

116 96.7 1 0.8 3 2.5 

2.  ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

117 97.5 1 0.8 2 1.7 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 114 95.0 1 0.8 5 4.2 
5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม 113 94.2 4 3.3 3 2.5 

รวมเฉล่ีย 115 95.8 2 1.7 3 2.5 
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2.  งานดานบริการเกี่ยวกับการอนุญาตกอสราง 

      2.1  เม่ือพิจารณางานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง โดยภาพรวม พบวาประชาชน 
ท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก คิดเปนรอยละ  
96.7 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอน ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.7รายละเอียดดังตาราง 10 และแผนภูมิ 4 
 
ตาราง 10  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต 
              กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก โดยภาพรวมและรายดาน 

งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต
กอสราง 

  

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ดานกระบวนการและข้ันตอน  116 96.7 3 2.5 1 0.8 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
ดานชองทางการใหบริการ 116 96.7 1 0.8 3 2.5 

รวมเฉล่ีย 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
 
 
 

 
แผนภูมิ 4   รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
               งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 
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 2.2  งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง จําแนกเปนรายดาน 
  1)  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 
ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานกระบวนการและข้ันตอน โดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 96.7 
เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมารับบริการ รอยละ 97.5 และความ
ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ รอยละ 96.7 รายละเอียดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต 
              กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก
ซับซอนและมีความคลองตัว 

114 95.0 6 5.0 0 0.0 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 114 95.0 3 2.5 3 2.5 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 

116 96.7 4 3.3 0 0.0 

4.  ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ 
แตละข้ันตอน 

114 95.0 1 0.8 5 4.2 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความตองการของ 
ผูมารับบริการ 

117 97.5 1 0.8 2 1.7 

รวมเฉล่ีย 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
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2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 
ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปน 
รอยละ 96.7 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีใหบริการตอ
ผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาคือ ความเอาใจใส 
กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 
97.5 และความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 95.8 
รายละเอียดดังตาราง 12 
 
ตาราง 12  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต 
              กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

114 95.0 4 3.3 2 1.7 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกาย
บุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 
ผูใหบริการ 

115 95.8 5 4.2 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความ
พรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

117 97.5 3 2.5 0 0.0 

4.  เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถใน
การใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

117 97.5 1 0.8 2 1.7 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

118 98.3 2 1.7 0 0.0 

6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี  114 95.0 5 4.2 1 0.8 
รวมเฉล่ีย 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
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3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 

ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปน 
96.7 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมาคือ ความเพียงพอของ
อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 98.3 และความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก  ความพอใจ
ตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารการใหความรู มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 97.5 รายละเอียดดัง
ตาราง 13 
 
ตาราง 13  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต 
              กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  สถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

114 95.0 4 3.3 2 1.7 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก  117 97.5 2 1.7 1 0.8 
3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริหารโดยรวม 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
4.  ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

118 98.3 2 1.7 0 0.0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือ   

113 94.2 6 5.0 1 0.8 

6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความ
เรียบรอย สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

114 95.0 4 3.3 2 1.7 

7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารการใหความรู 

117 97.5 1 0.8 2 1.7 

รวมเฉล่ีย 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
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4)  ดานชองทางการใหบริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 

ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานชองทางการใหบริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปน 
96.7 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของชองทางการใหบริการ
โดยรวม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการ
ใหบริการ รอยละ 97.5 และชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ  
รอยละ 96.7 รายละเอียดดังตาราง 14 
 
ตาราง 14  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต 
              กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผาน
ออนไลน 

114 95.0 0 0.0 6 5.0 

2.  ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

116 96.7 4 3.3 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

117 97.5 0 0.0 3 2.5 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 115 95.8 2 1.7 3 2.5 
5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม 118 98.3 0 0.0 2 1.7 

รวมเฉล่ีย 116 96.7 1 0.8 3 2.5 
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3. งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย  

3.1  เม่ือพิจารณางานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย   
โดยภาพรวม พบวาประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลดานนอก คิดเปนรอยละ 96.3  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในดาน
กระบวนการและข้ันตอน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 95.0 รายละเอียดดังตาราง 
15 และแผนภูมิ 5 
 
ตาราง 15   จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา 
               ความเดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  โดยภาพรวม 

งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา 
    ความเดือดรอนของผูประสบภัย 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ดานกระบวนการและข้ันตอน 77 96.3 1 1.2 2 2.5 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 77 96.3 2 2.5 1 1.2 
ดานชองทางการใหบริการ 77 96.3 1 1.2 2 2.5 

รวมเฉล่ีย 77 96.3 1 1.2 2 2.5 
 

 
แผนภูมิ 5  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
              งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย  
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3.2  งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย  จําแนกเปน 
รายดาน 

1)  ดานกระบวนการและข้ันตอน 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความ 

เดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานกระบวนการและข้ันตอน คิดเปน 
รอยละ 96.3 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ และความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน มีความ 
พึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมาคือ ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ 
เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกันรอยละ 97.5 และข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน
และมีความคลองตัว ความรวดเร็วในการใหบริการ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความ
ตองการของผูมารับบริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 95.0 รายละเอียดดังตาราง 16 
 
ตาราง 16 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา 
              ความเดือดรอนของผูประสบภัยของบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก
ซับซอนและมีความคลองตัว 

76 95.0 3 3.8 1 1.2 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 76 95.0 1 1.2 3 3.8 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 

79 98.8 0 0.0 1 1.2 

4.  ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน 

78 97.5 0 0.0 2 2.5 

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ 
แตละข้ันตอน 

79 98.8 0 0.0 1 1.2 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความตองการของ 
ผูมารับบริการ 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

รวมเฉล่ีย 77 96.3 1 1.2 2 2.5 
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2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความ
เดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมมีความ
พึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.0 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความ
เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.8 
รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย  
ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให รอยละ 96.3 และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ ความซ่ือสัตย
สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 95.0 รายละเอียดดังตาราง 17 
 
 

ตาราง 17  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา 
              ความเดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ 74 92.5 2 2.5 4 5.0 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกาย
บุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

79 98.8 1 1.2 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความ
พรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

4.  เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถใน
การใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

77 96.3 1 1.2 2 2.5 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

76 95.0 4 5.0 0 0.0 

6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี  76 95.0 2 2.5 2 2.5 
รวมเฉล่ีย 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
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3)   ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความ
เดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม 
มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 96.3 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอพบวาประชาชนพึงพอใจตอคุณภาพและ
ความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมาคือ สถานท่ีต้ังของหนวยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มีความพึงพอใจ
เทากัน รอยละ 97.5 และความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความ
เรียบรอย สะดวกตอการติดตอใชบริการ และปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจน
และเขาใจงาย รอยละ 96.3 รายละเอียดดังตาราง 18 
 
ตาราง 18  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา 
              ความเดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  สถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

78 97.5 0 0.0 2 2.5 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก  75 93.8 4 5.0 1 1.2 
3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
4.  ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

78 97.5 2 2.5 0 0.0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือ   

79 98.8 1 1.2 0 0.0 

6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความ
เรียบรอย สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

75 93.8 3 3.7 2 2.5 

7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

77 96.3 3 3.7 0 0.0 

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารการใหความรู 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

รวมเฉล่ีย 77 96.3 2 2.5 1 1.2 
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4)   ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความ

เดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดานชองทางการใหบริการ โดยภาพรวม 
มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 96.3 เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนพึงพอใจตอคุณภาพ
ของชองทางการใหบริการโดยรวมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมา คือ ความทันสมัยของชองทางการ
ใหบริการ รอยละ 97.5 และชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 
96.3 รายละเอียดดังตาราง 19 

 
 

ตาราง 19  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา 
               ความเดือดรอนของผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผาน
ออนไลน 

75 93.8 1 1.2 4 5.0 

2.  ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

77 96.3 1 1.2 2 2.5 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

75 93.8 1 1.2 4 5.0 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 78 97.5 0 0.0 2 2.5 
5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม 79 98.8 0 0.0 1 1.2 

รวมเฉล่ีย 77 96.3 1 1.2 2 2.5 
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4.  งานดานการศึกษาปฐมวัย 
     4.1  เม่ือพิจารณางานดานการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวม พบวาประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก คิดเปนรอยละ 95.0 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 95.0 รองลงมาคือ  
ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.8 รายละเอียดดังตาราง 20 และแผนภูมิ 6 
 
ตาราง 20   จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัย 
               ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานดานการศึกษาปฐมวัย 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 76 95.0 1 1.2 3 3.8 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
ดานชองทางการใหบริการ 75 93.8 1 1.2 4 5.0 

รวมเฉล่ีย 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
 

 
แผนภูมิ 6  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
              งานดานการศึกษาปฐมวัย 
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     4.2  งานดานการศึกษาปฐมวัย จําแนกเปนรายดาน 

1)  ดานกระบวนการและข้ันตอน 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหาร 

สวนตําบลดานนอก ดานกระบวนการและข้ันตอน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.0 เม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ 
เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 97.5 รองลงมาคือ ความชัดเจน
ในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 
และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมารับบริการ มีความพึงพอใจ
เทากัน  รอยละ 95.0 และข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 92.5 รายละเอียดดังตาราง 21 
 
ตาราง 21  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัย 
              ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก
ซับซอนและมีความคลองตัว 

74 92.5 2 2.5 4 5.0 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 74 92.5 2 2.5 4 5.0 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

4.  ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน 

78 97.5 2 2.5 0 0.0 

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ 
แตละข้ันตอน 

76 95.0 1 1.2 3 3.8 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความตองการของ 
ผูมารับบริการ 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

รวมเฉล่ีย 76 95.0 1 1.2 3 3.8 
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2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.0 เม่ือพิจารณา
จําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนพึงพอใจตอเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการ
ตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให และเจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกัน
ทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 97.5 รองลงมาคือ ความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 95.0 และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 92.5
รายละเอียดดังตาราง 22 
 
 

ตาราง 22  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัย 
              ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ 76 95.0 2 2.5 2 2.5 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกาย
บุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

72 90.0 5 6.2 3 3.8 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความ
พรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

4.  เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถใน
การใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

78 97.5 0 0.0 2 2.5 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

78 97.5 0 0.0 2 2.5 

6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี  74 92.5 2 2.5 4 5.0 
รวมเฉล่ีย 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
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3)   ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัยขององคการ

บริหารสวนตําบลดานนอก  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 95.0 
เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนพึงพอใจตอความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารการใหความรู มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ
โดยรวม รอยละ 97.5 และสถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความพอเพียงของสิ่ง
อํานวยความสะดวก คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความ
เรียบรอย สะดวกตอการติดตอใชบริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 95.0  รายละเอียดดังตาราง 23 
 

ตาราง 23  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัย 
              ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  สถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก  76 95.0 3 3.8 1 1.2 
3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 78 97.5 2 2.5 0 0.0 
4.  ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

74 92.5 2 2.5 4 5.0 

5.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือ   

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

6.  การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความ
เรียบรอย สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

7.  ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

74 92.5 4 5.0 2 2.5 

8.  ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือ
และเอกสารการใหความรู 

79 98.8 1 1.2 0 0.0 

รวมเฉล่ีย 76 95.0 2 2.5 2 2.5 
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4)   ดานชองทางการใหบริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหาร

สวนตําบลดานนอก ดานชองทางการใหบริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 93.8 เม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาประชาชนพึงพอใจตอชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายใน
การติดตอใชบริการ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ และคุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม 
มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 95.0 รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผานออนไลน รอยละ 93.8 
และความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ รอยละ 92.5 รายละเอียดดังตาราง 24 
 

ตาราง 24  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานดานการศึกษาปฐมวัย 
              ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผาน
ออนไลน 

75 93.8 1 1.2 4 5.0 

2.  ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

74 92.5 0 0.0 6 7.5 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 76 95.0 1 1.2 3 3.8 
5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม 76 95.0 1 1.2 3 3.8 

รวมเฉล่ีย 75 93.8 1 1.2 4 5.0 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 คณะวิจัยไดจัดทําแบบสอบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวาประชาชนไดใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดังนี้ 
 1. งานดานพัฒนากลุมอาชีพ พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดานนอก ควรหา
กิจกรรม โครงการเพ่ือดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับอาชีพเสริมใหกับประชาชน และสงเสริมการฝก
อาชีพเพ่ือใหหารายไดใหกับประชาชน หลังสถานการณโควิด 

2. งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวน
ตําบลดานนอก ควรประชาสัมพันธเรื่องการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสรางใหกับชาวบานไดรูมากยิ่งข้ึน 

3. งานดานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย พบวาประชาชนตองการให
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก แกไขปญหาพ้ืนฐาน เรื่องการเพ่ิมไฟฟาสองสวางตามแหลงชุมชน เรื่อง
ถนนขรุขระ ปญหาเรื่องน้ําขัง ทอระบายน้ําควรเพ่ิม และการท้ิงขยะในหมูบาน 

4.  งานดานการศึกษาปฐมวัย พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดานนอก ควร
สงเสริมพัฒนาการ แกเด็กปฐมวัย ใหมีความรู พัฒนาการตามวัย และควรจัดอาหารกลางวันตามโภชนาการ 

 
 

 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการประเมิน 

 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

และดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการจากองคการ

บริหารสวนตําบลดานนอก ใน 4 งาน ไดแก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต

กอสราง งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย และงานดานการศึกษา

ปฐมวัย 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการจากองคการ
บริหารสวนตําบลดานนอก จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane (1970)  
ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ําเทากับ 365 คน เพ่ือใหการประเมินมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูประเมินจึงใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางของแตละงานตามปริมาณการมารับบริการ  
สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางใชการสุมตามพ้ืนท่ี (Cluster Random Sampling) โดยมีข้ันตอนในการสุม
ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 สุมหมูบานท้ัง 7 หมูบาน และข้ันตอนท่ี 2 สุมจํานวนประชาชนในแตละหมูบานตาม
ข้ันตอนท่ี 1 ท้ัง 7 หมูบาน  ตามสัดสวนของงานท่ีขอรับบริการและสัดสวนของประชากรในแตละหมูบาน   

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
ณ ชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก โดยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล ในวันท่ี 15-17 กรกฎาคม 2565 ในการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี 
และรอยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก โดย
วิเคราะหในภาพรวม และแยกตามงานท่ีมาใชบริการ  สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 
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  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

ประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีไปใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอกจาก 

งานท่ีมาใชบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานนอก ไดแก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ งานดานบริการ

เก่ียวกับการอนุญาตกอสราง งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย และงาน

ดานการศึกษาปฐมวัย กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.0 และเพศ

ชาย รอยละ 35.0  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากท่ีสุด รอยละ 53.5 รองลงมาคือ 61 ปข้ึนไป  รอยละ 30.5 

จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 76.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 15.5  และ

ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 52.0 รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 24.0 

 

      ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 

  1.  โดยภาพรวม  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 96.0 เม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
96.3 รองลงมาคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานชองทางการใหบริการ 
รอยละ 95.8 
  2.  เม่ือพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานท่ีประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจการใหบริการงานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.7 (10 
คะแนน) รองลงมาคือ งานดานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย  รอยละ 96.3 (10 
คะแนน) งานดานพัฒนากลุมอาชีพ รอยละ 95.8 (10 คะแนน)  และงานดานการศึกษาปฐมวัย รอยละ 
95.0 (9 คะแนน)    
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  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จําแนกตามสวนงาน 
   1.  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 
   1.1  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานพัฒนากลุมอาชีพ คิดเปน
รอยละ 95.8 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ96.7 รองลงมาคือ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานชองทางการ
ใหบริการ รอยละ 95.8 และดานกระบวนการและข้ันตอน รอยละ 95.0 
   1.2  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ 95.0  ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาคือ ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความ
คลองตัว รอยละ 96.7 และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมารับ
บริการ รอยละ 95.8 
   1.3  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม 
ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี มีความพึงพอใจ
เทากัน รอยละ 97.5 และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี  
รอยละ 96.7 
   1.4  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความพอใจตอคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ  คิดเปนรอยละ 98.3 
รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 97.5 และความพอเพียง
ของสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.7 
   1.5  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานพัฒนากลุมอาชีพ ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ คิดเปนรอยละ 97.5 
รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร 
หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผานออนไลน รอยละ 96.7 และชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 95.8 
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 2. งานดานบริการเกี่ยวกับการอนุญาตกอสราง 
            2.1 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาต
กอสราง คิดเปนรอยละ 96.7 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดานกระบวนการ
และข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ มีความ
พึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.7 
            2.2 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ขอรายการ 
ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ เรียงลําดับกอนหลัง
มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมาคือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความตองการของผูมารับบริการ รอยละ 97.5 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนํา
ข้ันตอนในการใหบริการ รอยละ 96.7 
            2.3  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ดานนอก  งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาคือ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย  
ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 97.5 และความเหมาะสมในการแตงกาย
บุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 95.8 
            2.4  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ดานนอก งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการ 
ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจน
และเขาใจงาย คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมาคือ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ  
รอยละ 98.3 และความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก  ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารการใหความรู มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 97.5  
  2.5  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ดานนอก  งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการ 
ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม คิดเปนรอยละ 98.3 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ รอยละ 97.5 และชองทางการ
ใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ  
รอยละ 96.7 
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  3. งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย  
   3.1  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทา
ความเดือดรอนของผูประสบภัย คิดเปนรอยละ 96.3  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความ 
พึงพอใจในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ  
มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 95.0 
   3.2  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานกระบวนการและ
ข้ันตอน พบวา ขอรายการประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําข้ันตอนในการใหบริการ และความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน มีความพึงพอใจ
เทากัน คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมาคือ ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ เรียงลําดับกอนหลัง
มีความเสมอภาคเทาเทียมกันรอยละ 97.5 และข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว 
ความรวดเร็วในการใหบริการ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมารับ
บริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 95.0 
   3.3  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
พบวาขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผู ใหบริการ คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีความรู 
ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให รอยละ 
96.3 และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีใหบริการ 
ตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี มีความพึงพอใจ
เทากัน รอยละ 95.0   
   3.4  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก  งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือ คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 97.5 และความ
พอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเรียบรอย สะดวกตอการติดตอ 
ใชบริการ  และปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย รอยละ 96.3 
   3.5  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ดานชองทางการใหบริการ 
พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม  
คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมา คือ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 97.5 และชองทางการ
ใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 96.3 
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  4.  งานดานการศึกษาปฐมวัย 
   4.1  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานการศึกษาปฐมวัย คิดเปน 
รอยละ 95.0 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในดานกระบวนการและข้ันตอน 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
95.0 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.8 
   4.2  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาค
เทาเทียมกัน คิดเปนรอยละ 97.5 รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการ
ใหบริการ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความตองการของผูมารับบริการ มีความพึงพอใจเทากัน  รอยละ 95.0 และข้ันตอนการใหบริการ
ไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว ความรวดเร็วในการใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 92.5  
   4.3  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก  งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย 
ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให และเจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ  
มีความพึงพอใจเทากัน คิดเปนรอยละ 97.5 รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 
ผูใหบริการ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี มีความพึงพอใจ
เทากัน รอยละ 95.0 และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 92.5   
   4.4  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ สื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารการใหความรู คิดเปนรอยละ 98.8 รองลงมาคือ 
ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม รอยละ 97.5 และสถานท่ีตั้งของหนวยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ ความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวก คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือ การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเรียบรอย สะดวกตอการติดตอใชบริการ มีความพึงพอใจ
เทากัน รอยละ 95.0   
   4.5  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก งานดานการศึกษาปฐมวัย ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ ความ
ทันสมัยของชองทางการใหบริการ และคุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม มีความพึงพอใจเทากัน 
คิดเปนรอยละ 95.0 รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน 
โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บริการผานออนไลน รอยละ 93.8 และความรวดเร็วในการ
ใหบริการของชองทางการใหบริการ รอยละ 92.5 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
  คณะวิจัยไดจัดทําแบบสอบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลดานนอก  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวาประชาชนไดใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ดังนี้ 
 1. งานดานพัฒนากลุมอาชีพ พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดานนอก ควร
หากิจกรรม โครงการเพ่ือดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับอาชีพเสริมใหกับประชาชน และสงเสริมการ
ฝกอาชีพเพ่ือใหหารายไดใหกับประชาชน หลังสถานการณโควิด 

2. งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวน
ตําบลดานนอก ควรประชาสัมพันธเรื่องการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสรางใหกับชาวบานไดรูมากยิ่งข้ึน 

3. งานดานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย พบวาประชาชนตองการให
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก แกไขปญหาพ้ืนฐาน เรื่องการเพ่ิมไฟฟาสองสวางตามแหลงชุมชน เรื่อง
ถนนขรุขระ ปญหาเรื่องน้ําขัง ทอระบายน้ําควรเพ่ิม และการท้ิงขยะในหมูบาน 

4.  งานดานการศึกษาปฐมวัย พบวาประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดานนอก ควร
สงเสริมพัฒนาการ แกเด็กปฐมวัย ใหมีความรู พัฒนาการตามวัย และควรจัดอาหารกลางวันตามโภชนาการ 
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สถานท่ีสํารวจ ........................................ วันท่ีสํารวจ......................                                         
 

คําชี้แจง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ไดรับมอบหมายใหดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการ  เพ่ือนําไปพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีและผูบริหาร รวมท้ังการสนับสนุน 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  ขอมูลของทานจะเปนประโยชนตอตัวทานและสวนรวมเปนอยางยิ่งผูประเมิน 
ขอความรวมมือจากทานโปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 
 

                ขอขอบคุณในความรวมมอื 
             มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 
ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม(กรุณาทําเครื่องหมาย/ หนาขอความตอไปน้ี) 
 

1.  เพศ  1    ชาย  2    หญิง 
 2.  อาย ุ  1    ต่ํากวา 18 ป 2     18-30ป  

 3    31-45 ป   4     46-60 ป                   5     61ปข้ึนไป 
 3. ระดับการศึกษา 
    1.   ต่ํากวาหรือไมไดเรียน   2.   ประถมศึกษา 
   3.   มัธยมศึกษา    4.   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
   5.   ปริญญาตร ี    6.   สูงกวาปริญญาตร ี
  4. อาชีพ             1.   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2.   ลูกจาง/พนักงานบริษัท 
    3.   ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  4.   คาขาย/อาชีพอิสระ 
    5.   นักเรียน/นักศึกษา   6.   รับจางท่ัวไป 
    7.   แมบาน/พอบาน/เกษียณ  8.   เกษตรกร/ประมง 
    9.   วางงาน    10.  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 

5. สวนงานท่ีมาใชบริการ 
              1.   งานดานพัฒนากลุมอาชีพ 

2    งานดานบริการเก่ียวกับการอนุญาตกอสราง 
   3.   งานดานความชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 
              4.   งานดานการศึกษาปฐมวัย 
  



55 
 

ตอนท่ี 2ความพึงพอใจในการใหบริการ  (กรุณาทําเครื่องหมาย  / หนาขอความท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด) 

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 
 

คอนขาง
พอใจ 
 

เฉย ๆ 
 

ไมคอย
พอใจ 
 

ไม
พอใจ 
 

1. ดานกระบวนการและขัน้ตอน      
  1.1 ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมคีวามคลองตัว      
1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ      
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ      
1.4 ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลัง 
      มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

1.5 ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน      
1.6 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ      
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
2.1 ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
2.2 ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 
      ผูใหบริการ 

     

2.3 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี      
2.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม   
      ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

     

2.5 เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      
2.6 ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏบัิติหนาท่ี เชน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชน 
      ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      
3.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า โรงอาหาร 
โทรศัพทสาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ 

     

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม      
3.4ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ      
3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ      
3.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการตดิตอใชบริการ      
3.7 ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย      
3.8 ความพอใจตอสื่อประชาสมัพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู      
4. ดานชองทางการใหบริการ      
4.1ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนท่ี บรกิารผานออนไลน 

     

4.2ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการตดิตอใชบริการ      

4.3 ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ      

4.4ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ      

4.5 คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม      

5.  ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 5.1 ปญหาในการใหบริการ………………………….…………………………………………………...……………..................................... 
 5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง.....................................……………………………...………………………………………………… 
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ภาพกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล 
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