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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ในดาน
กระบวนการและขั้นตอน  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการ
ใหบริการ  กลุมตัวอยางในการประเมิน  ไดแก  ประชาชนที่มาใชบริการองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  
ใน 4 งาน ไดแก งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ), งานดานสาธารณสุข (การ
ฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก), งานดานสิ่งแวดลอม และ งานดานบริการประชาชนเรื่องความรู
ดานกฎหมาย  ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ไดกลุม
ตัวอยางขั้นต่ําเทากับ 385 คน  เพื่อใหการประเมินมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  ผูประเมินจึงใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน ตามสัดสวนของงานที่ขอรับบริการ จากท้ัง 11 หมูบาน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลครั้งนี้เปนแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ณ ชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนที่บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563  การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ  เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ดานนอก  โดยวิเคราะหในภาพรวมและแยกตามงานท่ีมาใชบริการ สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

 

  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางที่มาใชบริการที่องคการบริหารสวนตําบลดานนอก พบวาสวนใหญเปน 
เพศชาย รอยละ 52.8 และเพศหญิง รอยละ 47.2  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากที่สุด รอยละ 34.5 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 28.5  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 61.8 รองลงมา
คือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 25.2  และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด รอยละ 56.3 
รองลงมาคือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 17.0   
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 2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน  
  2.1  โดยภาพรวมและรายดาน  ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 95.3  
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา  ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
รอยละ 97.0  รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.5  ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 
94.5  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
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แผนภูม ิ 1  รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
       ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 
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 2.2  เมื่อพิจารณาจําแนกตามงาน  พบวา งานที่ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ งานดานสิ่งแวดลอม รอยละ 96.7 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานดานบริการประชาชนเรื่อง
ความรูดานกฎหมาย รอยละ 96.2 (10 คะแนน) งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคน
พิ ก า ร )  ร อ ย ล ะ  9 4 . 2  
(9 คะแนน) และงานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก) รอยละ 93.7 (9 
คะแนน) ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 
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แผนภูม ิ2  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
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3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
      3.1  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 
       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการที่ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียน
ผู สู ง อ า ยุ แ ล ะ ค น พิ ก า ร )  
คิดเปนรอยละ 94.2  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  
ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ รอยละ 96.7  รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 95.0   
ดานกระบวนการและข้ันตอน รอยละ 93.3  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 91.7  ตามลําดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 3 
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แผนภูม ิ3  รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 
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  3.2  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก) 
          เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกัน
โ ร ค ไ ข เ ลื อ ด อ อ ก )   
คิดเปนรอยละ 93.7  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดาน 
สิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 97.5  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 95.0  ดานกระบวนการ
และขั้นตอน รอยละ 92.5  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 90.0  ตามลําดับ รายละเอียด 
ดังแผนภูมิ 4 
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แผนภูม ิ4  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก) 
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  3.3  งานดานสิ่งแวดลอม  
            เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 96.7   
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
รอยละ 98.3  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 97.5  ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 95.8  
และดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 95.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 5  
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แผนภูม ิ5  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  งานดานสิ่งแวดลอม   
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3.4  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานบริการประชาชนเร่ืองความรูดานกฎหมาย 
คิดเปนรอยละ 96.2  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 97.5  ดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวก รอยละ 95.0 และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.7 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 6 
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แผนภูม ิ6  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย 
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4. ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
    ประชาชนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชน ดังนี้ 
 4.1 งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  
  - ประชาชนตองการใหทางเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจากผูสูงอายุตามหมูบาน 
 4.2 งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)   
   - อยากใหฉีดพนสารเคมีปองกันยุงลายโดยรอบบริเวณบานและปาขางบานดวยในชวงฤดู
ระบาด 
  - อยากใหมีการบริการอยางตอเนื่อง  
 4.3 งานดานสิ่งแวดลอม   
  - อยากใหมีการตัดก่ิงตนไมใหญตามขางทาง 
  - บริการปายรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอม  
 4.4 งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย   
  - อยากใหมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับทางดานกฎหมายแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
  - บริการแจกเอกสารเพ่ิมเติมแกผูเขาไปรับบริการ เชน แผนพับ ใบปลิว  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ใหมีการปรับเปลี่ยนการบริการชวงสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 



 
คํานํา 

 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก ครั้งนี้  มีเปาหมายสําคัญ คือ การสะทอนภาพการทํางานของหนวยงานจากประชาชนที่มารับ
บริการ ทั้งในดานกระบวนการและขั้นตอน  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รวมทั้ง 
ดานชองทางการใหบริการ  โดยในการดําเนินการประเมินไดทําการประเมินงานที่ใหบริการ 4 งาน ไดแก  
งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ), งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมี
เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก), งานดานสิ่งแวดลอม และ งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  
รายงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเนื่องจากไดรับความรวมมือจากหลายฝาย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะผูดําเนินการประเมินขอขอบคุณประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสํารวจดวยดี   
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมิน
ดังกลาว จะเปนขอมูลที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลดานนอก  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนตอไป 
 
 
 
                   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาของการประเมิน 

  การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในปจจุบันมุงเนนการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ใหทัน
การเปลี่ยนแปลง เสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาที่ยังดํารงอยูของภาคสวนตาง ๆ 
ภายในประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมีภูมิคุมกันและมีความแข็งแกรงเพียงพอท่ีจะเผชิญกับสถานการณ
ความไมแนนอน จากปจจัยตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง และ 
มีความเขมแข็ง ในระยะยาว มุงพัฒนาใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ดูแลประชาชนอยางทั่วถึงแกไข
ปญหาปากทองสรางรายไดลดความเหลื่อมล้ําใหกับประชาชนพรอมสรางหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดภายใตการบูรณาการทางการบริหาร 
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งรัฐจะกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และ 
เพิ่มบทบาทการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชน 
ในการใหบริการสาธารณะ โดยเรงพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใชจายงบประมาณ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอม
ทั้งสงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนทองถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ี
รวมถึงการจัดใหมีบริการสาธารณะตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของประชาชน เพื่อนําไปสูการ
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของรัฐใหเทียบเทากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ ใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562 :  
1-29) สําหรับการปกครองสวนทองถิ่น (Local Government) ถือเปนการบริหารราชการรูปแบบหนึ่ง
ที่เปนพื้นฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความ
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา และเขาไปแกไขปญหาที่เกิดข้ึนนั้น
ไดอยางทันทวงที โดยใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดําเนินภารกิจตาง ๆ ของทองถิ่น การให
ความสําคัญตอการเรยีนรู และฝกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยทองถิ่น
จึงสําคัญ (โกวิทย พวงงาม, 2550 :11)  จะเห็นไดวาตั้งแตเริ่มมีการดําเนินการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความสําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญของไทยแลวนั้น  สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบมากข้ึน   ซึ่งจากการถายโอนภารกิจดังกลาวสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีบทบาทเปนองคกรบริการสาธารณะเดนชัดขึ้น  โดยมีภารกิจหลักๆแบงออกได 6 ดาน คือ ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและดานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น  ดวยความสําคัญของภารกิจดังกลาวขางตนไมใชเพียงหนาที่ท่ีครอบคลุมมากข้ึน  
หากยังเปนภารกิจที่มีผลกระทบตอประชาชนในทุกๆดาน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน 
มีบทบาทที่หลากหลายเปนท้ังผูออกและการบังคับใชกฎหมาย อาทิเชน การออกขอบัญญัติทองถิ่น  
การออกหรือตอใบอนุญาต การกําหนดเขตผังเมืองและการตัดสินใจใหเงินอุดหนุนแกองคกรตาง ๆ 
ทางสังคม (อรทัย กกผล, 2547: 3-5)  
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ทั้งนี้การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
จึงเกิดประเด็นคําถามที่มากขึ้นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมี
คุณภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนไดจริงหรือไม กอใหเกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่น
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะใหกับหมูบาน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ 
ถือเปนความทาทายอยางมากตอผูบริหารทองถิ่นที่ตองบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะ เพื่อมุง
ตอบสนองความตองการใหกับประชาชนใหกับประชาชนใหไดมากที่สุด   
 องคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ไดรับการประกาศ
จัดตั้งยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
อําเภอดานขุนทด ระยะหางจากที่ทําการอําเภอดานขุนทด ประมาณ 12 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 78 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,750 ไร และ มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม ทุงนา ทุงเลี้ยงสัตว  
พื้นที่โดยรวมสงูกวาระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยประมาณ 185 เมตร ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของตําบลดาน
นอก เปนอากาศรอนชื้น ประกอบดวย 3 ฤดู  แบงเขตการปกครองเปน 21 หมูบาน ประชากรมีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 10,013 คน แยกเปนชาย 4,909 คน หญิง 5,104 คน ตําบลดานนอก มีพื้นที่กวางและอุดม
สมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการทํานาขาว เลี้ยงสัตว พืชสวน 
พืชไร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  องคการบริหารสวนตําบลดานนอก ไดแบงสวนราชการออกเปน  
1 สํานัก 5 กอง 1 หนวยดังน้ี 1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2) กองคลัง 3) กองชาง 4) 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) กองสงเสริมการเกษตร 6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
และ 7) หนวยตรวจสอบภายใน 

ดังน้ันเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หนวยงานจะตองทําการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานการใหบริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หนวยงานจะตองใหบริการแกประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่บริการเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการใหบริการในแตละหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงคท่ีจะสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล  โดยจะทําการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานดานพัฒนา
ชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกัน
โรคไขเลือดออก)  งานดานสิ่งแวดลอม  และงานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  โดย
ขอความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนผูดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการในครั้งนี้ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนการใหบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมากยิ่งข้ึน
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการประเมิน 

  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ในดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ 
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ขอบเขตของการประเมิน  

  การประเมินความพึงพอใจในครั้งน้ี จะประเมินงานดังน้ี 
1. งานดานพัฒนาชุมชน (การรักลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 
2. งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก) 
3. งานดานสิ่งแวดลอม 
4. งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย 

 

ระยะเวลาในการประเมิน 

เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 3 ถึง 5 กันยายน 2564 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  เจาหนาที่และหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ไดรับขอมูลในการ
ดําเนินงานของตนเอง และสามารถนําขอมูลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการในหนวยงานของตนเองได 

2.  คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ไดทราบขอมูลดานความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  และ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
หนวยงานดานบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ใหตรงตามความตองการของประชาชน 
  3.  ผลจากการประเมินทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ทั้งในดานกระบวนการขั้นตอนการบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ  ซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพการใหบรกิารไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 



 

 

บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบรหิารสวนตําบลดานนอก 

อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ดานกายภาพ 

  องคการบริหารสวนตําบลดานนอก กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหาร
สวน ตําบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2540  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา  41  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และใหโอนบรรดางบประมาณ  
ทรัพยสิน สิทธิ  เรียกรองหนี้ตางๆ และเจาหนาที่ของสภาตําบลไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก
เปนลําดับที่  978  

องคการบริหารสวนตําบลดานนอกมีเขตตามเขตตําบลตามกฎหมาย วาดวยลักษณะปกครอง  
ทองที่  ยกเวนสวนท่ีอยูในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยูในตําบลนั้น  กรณีที่มีปญหาเก่ียวกับแนวเขตของ
องคการบริหารสวนตําบลใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด และหัวหนา
ฝายบริหารของราชการบริหารสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของรวมกันวินิจฉัย 

   องคการบริหารสวนตําบลดานนอก ท่ีตั้ง 70/3  หมูที่  4  ตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด    
จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยูในที่ดินสาธารณะประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน องคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอดานขุนทด มีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอ        
ดานขุนทด ประมาณ 12 กิโลเมตร  และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดนครราชสีมา   หางจากจังหวัด
นครราชสีมาระยะทางประมาณ  46  กิโลเมตร มีพื้นที่จํานวน 47.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  29,537  
ไร  มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี้ 
 

 1. อาณาเขต   
ภูมิประเทศสวนใหญมีลักษณะเปนท่ีราบสูง อากาศรอน แหงแลง  สภาพดินคอนขางเค็ม      

มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
ทิศเหนือ     ติดตอกับ  ตําบลสระจรเข     อําเภอดานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ติดตอกับ  ตําบลดานใน   อําเภอดานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลบานวัง   อําเภอโนนไทย        จังหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  ตําบลสระจรเข  อําเภอดานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
 

 2. เขตการปกครอง 
แบงการปกครองออกเปน  7  หมูบาน  คอื 

หมูที ่ ชื่อบาน 
จํานวนประชากร 

ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 

1 บานละเลิงพิมาน 158 322 315 637 
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2 บานพระหัวบึง 142 244 256 503 

3 บานนอย 140 212 221 433 

4 บานดานนอก 177 237 244 481 

5 บานมะขามนอย 219 402 407 809 

หมูที ่ ชื่อบาน 
จํานวนประชากร 

ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 

6 บานหัวบอ 194 341 371 712 

7 บานดานเหนือ 193 309 314 623 

รวม 1,223 2,067 2,131 4,198 

ขอมูล ณ เดือน  8 มิถุนายน  2564 
 

ระบบเศรษฐกิจ   

อาชีพ    อาชีพของประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  แยกตามประเภทไดดังนี้ 

อาชีพหลกั  - อาชีพเกษตรกรรม  ทํานาปละครั้งโดยอาศัยน้ําฝน   และทําไร  พืชไรที่ปลูก  เชน  ออย
,  มันสําปะหลัง,  ขาวโพด,  พริก   

- อาชีพรบัจางท่ัวไป  ไดแก  รับจางภาคเกษตรกรรม   รับจางแรงงานกอสราง,  โรงงาน 
- อาชีพคาขาย  เชน  รานขายของชําประจําหมูบาน    คาขายทั่วไป 
- ประกอบอาชีพอื่น ๆ   

อาชีพเสริม - ประชากรมีอาชีพเสริม  คือ  การทอเสื่อจากตนกก  ซึ่งเปนผลิตภัณฑขึ้นชื่อของตําบล  
กลุมอาชีพปานศรนารายณ  และนอกจากนี้  ประชากรมีอาชพีเล้ียงสัตว  เชน  วัว,  ควาย,  เปด,  ไก 

 
 

ระบบบริการพื้นฐาน 
 1.  การคมนาคม 

การคมนาคมภายในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดานนอก สามารถใชสัญจรไปมาเฉพาะ
ทางบก  สภาพเสนทางการคมนาคมมีลักษณะเปนถนน คสล.,  ถนนดิน  และถนนลูกรัง ปจจุบันมีถนนเชื่อม
ระหวางหมูบานคือ 

1.1  ระหวางบานละเลิงพิมาน  หมูท่ี 1,  บานหัวบอ หมูท่ี   6    เปนถนนลาดยาง   
1.2  ระหวางบานดานนอก      หมูท่ี 4,  บานดานเหนือ หมูท่ี  7 เปนถนน คสล.   
1.3  ระหวางบานดานเหนือ     หมูท่ี  7, บานนอย  หมูที่   3     เปนถนนลาดยาง   
1.4  ระหวางบานนอย หมูที่  3, บานมะขามนอย หมูท่ี  5 เปนถนนลาดยาง, ถนนดินลูกรัง 
1.5  ระหวางบานดานเหนือ     หมูท่ี  7, บานพระหัวบึง    หมูที่   2  เปนถนนลาดยาง 

และการติดตอคมนาคมระหวางตําบลใกลเคียง คือตําบลสระจรเข,ตําบลดานใน เปนถนนลาดยางตลอดสาย 
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 2.  การไฟฟา    
มีไฟฟาใชครบทั้ง 7 หมูบาน จํานวนราษฎรที่ใชไฟฟาครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยากรธรรมชาติปจจุบันในเขตพื้นที่ตําบลดานนอก  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  
มีพื้นที่ปาประมาณ  1,844  ไร  2  งาน  56  ตารางวา  เปนปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ   

 

ขอมูลเกี่ยวกบัศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
1. จํานวนบุคลากร 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ     จํานวน  14   คน 
 คณะผูบริหาร       4 คน 
 สมาชิกสภา ฯ     10 คน 

  พนักงานสวนตําบล   จํานวน   17 คน 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล             9 คน 
 ปลดัองคการบริหารสวนตําบล (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง)     1 คน 
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)   1 คน 
 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)        1 คน 
 นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ                   1 คน 
 นักพัฒนาชุมชนชาํนาญการ           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 
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร          1 คน 
 ลูกจางประจาํ (เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี)         1 คน 

 กองชาง               1 คน 
 ผูอํานวยการกองชาง (นักบรหิารงานชาง  ระดับตน)        1 คน 

 กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   5 คน 
 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน)       - คน 
 นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ           1 คน 
 ครูผูดูแลเด็ก             1 คน 
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 พนักงานจางตามภารกิจ           3 คน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม            - คน 
 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                    -   คน 

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

 
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารงานภายในองคการบรหิารสวนตําบล 
 ไดแบงความรับผิดชอบออกเปน  2  ฝาย 

1. ฝายการเมือง  (ฝายบริหาร)  ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล  และรองนายก 
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  คน  โดยมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนา

โครงสรางการบรหิารงานองคการบริหารสวนตําบลดานอก 

      ฝายบรหิาร 
-นายก อบต.ดาน
นอก 

ปลัด อบต. 

สํานักงาน กองคลัง กอง
สาธารณสุ

กองชาง กอง
การศึกษา 
ศาสนา

 

-เลขานายก 1 
คน 

      ฝายนติบิญัญตัิ 
-สมาชิกสภา อบต.
ดานนอก 

หนวย
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องคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ  ระเบียบ  และขอบังคับของทางราชการ  และรับผิดชอบการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
งบประมาณรายจายประจําป  เพื่อเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
การปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอยปละสองครั้งตลอดจน
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวและใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ช าติ  20 ป  แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับที่  12  แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  ไดจัดใหมีการประชุมสภา  สมัยสามัญเฉลี่ยปละ 4 ครั้ง  สมัยวิสามัญ
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ ซึ่งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดมารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ 
 

2. ฝายประจํา  เปนขาราชการการสวนทองถ่ิน  หรือพนักงานสวนตําบล, ลูกจางประจํา  ลูกจาง 
ตามภารกิจและจางเหมาบริการ (รายเดือน) มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนหัวหนา  รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ซึ่งถือเปนผูนํานโยบายและบริหาร
กิจการ  ขององคการบริหารสวนตําบลใหนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค  และในการรวมภารกิจ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบล  
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่เปนผูประสานการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปอยางราบรื่นดังนั้น
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ จึงสอดคลองตามนโยบายไมเกิดความขัดแยงระหวางกันแตประการใด 
 องคการบริหารสวนตําบลดานนอกไดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน  5  สวนราชการ  มีการ
กําหนดหนาท่ีบริหารกิจการภายในองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ดังนี้ 

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
มีอํานาจหนาทีค่วามรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล งาน

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

แบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน คือ 
  1.1  งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานราชการท่ัวไปของ อบต. 

-  งานเลขานุการของนายก อบต. 
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   -  งานการเลือกตั้ง 
   -  งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   -  งานอํานวยการ 
   -  งานประชาสัมพันธ 
   -  งานสงเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศ 
   -  งานบรกิารขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
  1.2 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
   -  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   -  งานแผนงานและงบประมาณ 
   -  งานตรวจติดตามและประเมินผล 
  1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานแผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานแผนการชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน 
   -  งานสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 
   -  งานแผนระงับเหตุ 
   -  งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานแผนการระงับเหตุ 
   -  งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานฝกอบรมและฝกซอมตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.4  งานสวัสดิการสังคม 
   -  งานสังคมสงเคราะห 
   -  งานพัฒนาชุมชน 
   -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
   -  งานกิจการสตรีและคนชรา 
   -  งานสงเสรมิและพัฒนาอาชพี 
   -  งานศูนยบริการผูดอยโอกาส 
  1.5  งานการเจาหนาท่ี 
   -  งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   -  งานสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร 
   -  งานวินัยและสงเสรมิคุณธรรม 
   -  งานบุคลากรทางการศึกษา 
   -  งานสิทธิและสวัสดิการ 
   -  งานสรรหาและเลือกสรร 
   -  งานบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง 

2. กองคลัง 
มีอํานาจหนาทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม 

และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
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ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือชวย
จัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตางๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและ
ประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ
ดานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน คือ 
2.1 งานการเงิน และบัญชี 

   - งานจัดทําบัญช ี
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   - งานงบการเงินและงบทดลอง 
   - งานรับเงินเบิกจายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 
   - งานแสดงฐานนะทางการเงนิ 
  2.2 งานทะเบียนทรัพยสิน 
   - งานพัสดุ  ครุภัณฑ 
   - งานทะเบียนคุม การจําหนาย พัสดุ ครภุัณฑ และทรัพยสนิตาง ๆ 
   - การเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจาง จัดหา 
   - เงินประกันสัญญาทุกประเภท 
  2.3 งานพัฒนารายได 
   - งานจัดเก็บภาษ ีคาธรรมเนียมและคาเชา 
   - งานพฒันารายได 
   - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
   - งานทะเบียนทรัพยสินแผนท่ีภาษ ี
  3. กองชาง 

มีอํานาจหนาที่รบัผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา 
งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสอง
สวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรบัปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง
ประจําปงานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดทํา ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเช้ือเพลิง งานบริการ
ขอมูล สถิติชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน คือ 
3.1  งานแบบแผนและกอสราง 
 - งานกอสรางและบูรณะถนน 
 - งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
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 - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 - งานขอมูลกอสราง 

  3.2  งานควบคุมอาคาร  
   - งานจัดทําราคากลาง 
   - งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ 
   - งานประมาณราคา 
   - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
  3.3 งานสาธารณูปโภค 
   -  งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   -  งานระบบไฟสองสวาง 
   -  งานระบายน้ํา 
  3.4  งานสาํรวจและออกแบบ 
   -  งานสาํรวจ 
   -  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงาน

ดานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ งาน
สุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งาน
ใหบริการดานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งาน
หลักประกันสุขภาพตําบล งานมาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมาย
สาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย งานกายภาพและอาชีวบําบัด งาน
ฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนา
ระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปองกันและบําบัดการติดสารเสพติด งาน
สัตวแพทย 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  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือท่ีไดรับ  

แบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน คือ 
4.1  งานสงเสริมสิ่งแวดลอม    

   - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 

   - งานสขุาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
   - งานชวีอนามัย 
  4.2  งานสงเสริมสาธารณสุข 
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   - งานอนามัยชุมชน 
   - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   - งานสุขศึกษา และงานปองกันยาเสพติด 
   - งานปองกันและเฝาระวัง 
   - งานหลักประกันสุขภาพ 
  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีอํานาจหนาที่รบัผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด 
งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา 
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัดสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก กรณียังไมจัดตั้งกองการเจาหนาที่ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 แบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน คือ 
5.1  งานบริหารงานการศึกษา 
 -  งานบริหารท่ัวไป    

   -  งานแผนงานและวิชาการ 
   -  งานการศึกษาปฐมวัย 
   -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

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

มีอํานาจหนาที่รบัผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ 
ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และ
เปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
ทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย  
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แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 งาน คือ 
6.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

 
 

 



 

 

บทที ่3 
วิธดีําเนินการประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของหนวยงาน
ภายในองคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ในดานกระบวนการ
และขั้นตอน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ  โดย
มีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
              1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
              3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
              4.  การวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.  ประชากร 
  ประชากรในการประเมินครั้ง น้ี ไดแก ประชาชนในพื้นที่บริการขององคการบริหาร 
สวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จํานวนประชากร 10,013 คน  
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้  ไดแก ประชาชนในพื้นที่บริการขององคการบริหารสวน
ตําบลดานนอก  ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง 
จากสูตรของ Taro Yamane (1970) ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ําเทากับ 385 คน  เพื่อใหการประเมินมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึนผูประเมิน  จึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางของ
แตละงานตามปริมาณการมารับบริการ ไดแก งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคน
พิการ)  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก)  งานดานสิ่งแวดลอม  
และงานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย     
 สําหรับการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร ใชสูตรของ Taro Yamane  
กําหนดใหความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดขึ้นคอื  รอยละ 5 ตามสูตรดังน้ี 
 
 

                                  
21 Ne

N
n


  

  

 
n  หมายถึง  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (0.05)  
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  สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางใชการสุมตามพื้นท่ี (Cluster Random Sampling)  โดยมี
ขั้นตอนในการสุมดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1  สุมหมูบานมา 11 หมูบาน จากท้ังหมด 21 หมูบาน  โดยใชการสุมอยางงายดวย 
การจับฉลาก 
     ข้ันตอนที่  2  สุมจํานวนประชาชนในแตละหมูบานที่สุมไดตามข้ันตอนที่ 1 ทั้ง 11 หมูบาน 
ตามสัดสวนของงานที่ขอรับบริการและสัดสวนของประชากรในแตละหมูบาน  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 
จําแนกตามงานที่มารับบริการและหมูบานที่เปนพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก   
ดังรายละเอียดตามตาราง 1 

 
ตาราง  1  จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามหมูบานที่เปนพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน 
     ตําบลดานนอก 
 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร 

(คน) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน) 
หมูที่ 1  บานปอบิด 930 60 
หมูที่ 2  บานเมืองคง 788 50 
หมูที่ 3  บานคูขาด 524 30 
หมูที่ 5  บานหนองหวานอย 572 30 
หมูที่ 7  บานนอย 438 20 
หมูที่ 9  บานโคกเสี่ยว 728 50 
หมูที่ 11  บานโคกเพ็ด 511 30 
หมูที่ 12  บานหนองหวา 444 20 
หมูที่ 14  บานวังยาว 550 30 
หมูที่ 15  บานดอนเต็ง 572 30 
หมูที่ 17  บานคงถาวร 747 50 

รวม 6,804 400 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก  แบงออกเปน  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน เปนแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด 5 ขอ โดย
สอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานท่ีมาใชบรกิาร 
  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ไมพอใจ  ไมคอยพอใจ  เฉยๆ  คอนขางพอใจ และพอใจ  
มีทั้งหมด 4 ดาน  ประกอบดวย ดานกระบวนการและขั้นตอน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ  รวมจํานวน 25 ขอ และมีเติมคําในชองวาง  2 ขอ  โดย
สอบถามเก่ียวกับปญหาในการใหบริการ  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ณ ชุมชน  ท่ีเปน
พื้นที่รับผิดชอบบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
ระหวางวันท่ี  3-5 กันยายน 2564  
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ  เพื่อแสดงความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  โดยจะทําการวิเคราะหในภาพรวมและจําแนก
ตามงานท่ีมารับบริการ  ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทางดานสถิติ 

 สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของคารอยละ  เพื่อแสดงรอยละของความพึงพอใจนั้น   
ใชเกณฑดังตอไปนี้  
     ถาตอบระดับความพึงพอใจ ไมพอใจและไมคอยพอใจ   แสดงวา ไมพอใจ 
    ถาตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ     แสดงวา เฉยๆ 
  ถาตอบระดับความพึงพอใจ  คอนขางพอใจ และพอใจ      แสดงวา พอใจ 
 
 เกณฑใหคะแนนรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตามประกาศพนักงานสวนตําบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 

รอยละ คะแนน 
มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป  10 

                   ไมเกินรอยละ   95  9 
ไมเกินรอยละ   90 8 
ไมเกินรอยละ   85 7 
ไมเกินรอยละ   80 6 
ไมเกินรอยละ   75 5 
ไมเกินรอยละ   70 4 
ไมเกินรอยละ   65 3 
ไมเกินรอยละ   60 2 
ไมเกินรอยละ   55 1 
ไมเกินรอยละ   50 0 

 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผูประเมินนําเสนอดวยตารางและแผนภูมิ ประกอบคําบรรยายผลการ
ประเมินนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
       1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
   2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 
  3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
 4.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ผลการประเมิน  
 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางที่มาใชบริการที่องคการบริหารสวนตําบลดานนอก พบวาสวนใหญ 
เปนเพศชาย รอยละ 52.8 และเพศหญิง รอยละ 47.2  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากที่สุด รอยละ 34.5 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 28.5  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 61.8 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา รอยละ 25.2  และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 56.3 
รองลงมาคือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 17.0  รายละเอียดดังตาราง  2 
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ตาราง 2  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน 
(N = 400 คน) 

รอยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 211 52.8 

หญิง 189 47.2 

อายุ  
 
 
 

ต่ํากวา 18 ป 16 4.0 

18-30 ป  59 14.7 

31-45 ป 114 28.5 

46-60 ป      138 34.5 

61 ปขึ้นไป 73 18.3 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา/ไมไดเรียน 0 0.0 

ประถมศึกษา 247 61.8 

มัธยมศึกษา 101 25.2 

อนุปริญญา 16 4.0 

ปริญญาตรี 36 9.0 

สูงกวาปริญญาตรี 0 0.0 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 1.7 

ลูกจาง/พนักงานบริษัท 23 5.8 

ผูประกอบการ/เจาของกิจการ 1 0.2 

คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ 34 8.5 

นักเรียน นักศึกษา 31 7.8 

รับจางทั่วไป 68 17.0 

แมบาน/พอบาน/เกษียณ 9 2.2 

เกษตรกร 225 56.3 

วางงาน 2 0.5 

งานท่ีมาใชบริการ งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียน
ผูสูงอายุและคนพิการ) 

120 30.0 

งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือ
ปองกันโรคไขเลือดออก) 

80 20.0 

งานดานสิ่งแวดลอม   120 30.0 

งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดาน
กฎหมาย   

80 20.0 

รวม 400 100.0 
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2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน  
  2.1  โดยภาพรวมและรายดาน  ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 95.3  
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา  ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
รอยละ 97.0  รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.5  ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 
94.5  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 3 และแผนภูมิ 1 
 
ตาราง 3  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
            ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N =  400) 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานกระบวนการและขั้นตอน 378 94.5 16 4.0 6 1.5 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 388 97.0 12 3.0 0 0.0 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 386 96.5 13 3.3 1 0.2 

ดานชองทางการใหบริการ 372 93.0 23 5.8 5 1.2 

รวม 381 95.3 16 4.0 3 0.7 
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ดานชองทางการใหบรกิาร

รวม

พอใจ

เฉยๆ

ไมพอใจ

แผนภูม ิ 1  รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก   
      อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 
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2.2  เมื่อพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานท่ีประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ งานดานสิ่งแวดลอม รอยละ 96.7 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานดานบริการประชาชนเรื่องความรู
ดานกฎหมาย รอยละ 96.2 (10 คะแนน) งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 
รอยละ 94.2 (9 คะแนน) และงานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก) รอยละ 
93.7 (9 คะแนน) ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4 และแผนภูมิ  2 
 
ตาราง 4  จํานวน รอยละ และคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร 
   สวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 

งานที่ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน 
ที่ได 

เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งานดานพัฒนาชุมชน (การรับ
ลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 

113 94.2 9 6 5.0 1 0.8 

งานดานสาธารณสุข (การฉีดพน
สารเคมีเพ่ือปองกันโรค
ไขเลือดออก) 

75 93.7 9 4 5.0 1 1.3 

งานดานสิ่งแวดลอม  116 96.7 10 3 2.5 1 0.8 
งานดานบริการประชาชนเรื่อง
ความรูดานกฎหมาย 

77 96.2 10 3 3.8 0 0.0 

รวม 381 95.3 10 16 4.0 3 0.7 
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รวม

พอใจ

เฉยๆ

ไมพอใจ

แผนภูม ิ2  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
     อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
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3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
  3.1  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 
             3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการที่ประชาชนกลุม
ตัวอยาง มีความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก งานดานพัฒนาชุมชน (การรับ
ลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) คิดเปนรอยละ 94.2  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 96.7  รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
รอยละ 95.0  ดานกระบวนการและข้ันตอน รอยละ 93.3  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 91.7  
ตามลําดับรายละเอียดดังตาราง 5  และแผนภูมิ 3 
 
 ตาราง 5  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

   ดานนอก  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  โดยภาพรวมและราย
ดาน 

งานดานโยธา  
การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

ระดับความพึงพอใจ  
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ดานกระบวนการและขั้นตอน 112 93.3 6 5.0 2 1.7 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 116 96.7 4 3.3 0 0.0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 114 95.0 5 4.2 1 0.8 
ดานชองทางการใหบริการ 110 91.7 9 7.5 1 0.8 

รวมเฉลีย่ 113 94.2 6 5.0 1 0.8 
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แผนภูม ิ 3  รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
       งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 
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    3.1.2  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) จําแนกเปนรายดาน 
  1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
         ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ขอ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ เรียงลําดับ
กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน รอยละ 97.5  รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการ รอยละ 95.0  และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความ
ตองการของผูมารับบริการ รอยละ 94.2  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 6 
 
ตาราง 6  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
             ดานนอก  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานกระบวนการและ
   ขั้นตอน  

ดานกระบวนการและขั้นตอน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน
และมีความคลองตัว 

111 92.5 6 5.0 3 2.5 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 108 90.0 8 6.7 4 3.3 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 

114 95.0 5 4.2 1 0.8 

4.  ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ใหบริการ (เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน) 

117 97.5 3 2.5 0 0.0 

5.  ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละ
ขั้นตอน 

109 90.8 8 6.7 3 2.5 

6.  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความตองการของผูมารับบริการ 

113 94.2 6 5.0 1 0.8 

รวมเฉลี่ย 112 93.3 6 5.0 2 1.7 
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2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ขอรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 99.2  
รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 98.3  และความ
เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 97.5  ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตาราง 7 
 
ตาราง 7  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

  ดานนอก  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานเจาหนาที่ผู  
   ใหบริการ 

 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ 
ผูใหบริการ 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ 

117 97.5 3 2.5 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอม
ในการใหบริการของเจาหนาที่ 

116 96.7 4 3.3 0 0.0 

4.  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย 
ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

114 95.0 6 5.0 0 0.0 

5.  เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 

118 98.3 2 1.7 0 0.0 

6.  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เชน 
ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

112 93.3 8 6.7 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 116 96.7 4 3.3 0 0.0 
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   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน

ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 
100.0  รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพท
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ รอยละ 99.2  และความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 
96.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 8 
 
ตาราง 8  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

  ดานนอก  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

120 100.0 0 0.0 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพท
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 115 95.8 5 4.2 0 0.0 

4. ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

116 96.7 4 3.3 0 0.0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือในการใหบริการ 

113 94.2 7 5.8 0 0.0 

6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความเปน
ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

110 91.7 7 5.8 3 2.5 

7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ  มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

107 89.2 10 8.3 3 2.5 

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารใหความรู 

112 93.3 6 5.0 2 1.7 

รวมเฉลี่ย 114 95.0 5 4.2 1 0.8 
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   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน

ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใช
บริการ รอยละ 94.2  รองลงมาคือ คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม รอยละ 92.5  และชองทาง
การใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ 
บริการผานออนไลน รอยละ 91.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 9 

 
ตาราง 9 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

  ดานนอก  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานชองทางการ
ใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศพัท/โทรสาร 
หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผานออนไลน 

110 91.7 9 7.5 1 0.8 

2. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

113 94.2 7 5.8 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง 
การใหบริการ 

107 89.2 12 10.0 1 0.8 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 109 90.8 9 7.5 2 1.7 

5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม  111 92.5 8 6.7 1 0.8 

รวมเฉลี่ย 110 91.7 9 7.5 1 0.8 
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3.2  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก) 
    3.2.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกัน
โรคไขเลือดออก) คิดเปนรอยละ 93.7  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 97.5  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 95.0  
ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 92.5  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 90.0  ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตาราง 10 และแผนภูมิ 4 

 
ตาราง 10  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  โดยภาพรวม
และรายดาน 

    งานดานเทศกิจ 
หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจ  

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานกระบวนการและขั้นตอน 74 92.5 4 5.0 2 2.5 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 76 95.0 4 5.0 0 0.0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 78 97.5 2 2.5 0 0.0 
ดานชองทางการใหบริการ 72 90.0 6 7.5 2 2.5 

รวมเฉลี่ย 75 93.7 4 5.0 1 1.3 
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แผนภูม ิ4  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
      งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก) 
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   3.2.2  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก)  จําแนกเปน
รายดาน 
   1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
   ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ขอ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน รอยละ 
96.2  รองลงมาคือ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว รอยละ 95.0  และความ
ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ รอยละ 92.5  ตามลําดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 11 
 
ตาราง 11 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
     ดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก)  ดาน
กระบวนการและขั้นตอน  

ดานกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน
และมีความคลองตัว 

76 95.0 2 2.5 2 2.5 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 73 91.2 5 6.3 2 2.5 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 

74 92.5 4 5.0 2 2.5 

4.  ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ใหบริการ (เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน) 

72 90.0 4 5.0 4 5.0 

5.  ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละ
ขั้นตอน 

77 96.2 3 3.8 0 0.0 

6.  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความตองการของผูมารับบริการ 

72 90.0 6 7.5 2 2.5 

รวมเฉลี่ย 74 92.5 4 5.0 2 2.5 
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  2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ขอ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 
96.2  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่  รอยละ 95.0  
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 12 
 
ตาราง 12  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 

 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ 
ผูใหบริการ 

77 96.2 3 3.8 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ 

79 98.7 1 1.3 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอม
ในการใหบริการของเจาหนาที่ 

76 95.0 4 5.0 0 0.0 

4.  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย 
ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

75 93.7 5 6.3 0 0.0 

5.  เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 

74 92.5 6 7.5 0 0.0 

6.  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน 
ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

75 93.7 5 6.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 76 95.0 4 5.0 0 0.0 
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   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  
และความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอย
บริการ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใช
บริการ รอยละ 98.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 13 
 
ตาราง 13  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

   ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพท
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 78 97.5 2 2.5 0 0.0 

4. ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

77 96.2 3 3.8 0 0.0 

5. คณุภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือในการใหบริการ 

76 95.0 4 5.0 0 0.0 

6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความเปน
ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

79 98.7 1 1.3 0 0.0 

7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ  มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

78 97.5 2 2.5 0 0.0 

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารใหความรู 

76 95.0 4 5.0 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 78 97.5 2 2.5 0 0.0 
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   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการ
ติดตอใชบริการ รอยละ 93.7  รองลงมาคือ ความทันสมยัของชองทางการใหบริการ รอยละ 92.5  และความ
รวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ รอยละ 90.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 14 
 
ตาราง 14  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานชองทาง
การใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศพัท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผาน
ออนไลน 

68 85.0 10 12.5 2 2.5 

2. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

75 93.7 4 5.0 1 1.3 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

72 90.0 6 7.5 2 2.5 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 74 92.5 4 5.0 2 2.5 

5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม  71 88.7 6 7.5 3 3.8 

รวมเฉลี่ย 72 90.0 6 7.5 2 2.5 
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  3.3  งานดานสิ่งแวดลอม 
     3.3.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 96.7   
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
รอยละ 98.3  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 97.5  ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 95.8  
และดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 95.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 15  และแผนภูมิ 5 
 
ตาราง 15  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
              ดานนอก  งานดานสิ่งแวดลอม  โดยภาพรวมและรายดาน   

งานดานสิ่งแวดลอม  

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานกระบวนการและขั้นตอน 114 95.0 4 3.3 2 1.7 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 117 97.5 3 2.5 0 0.0 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 118 98.3 2 1.7 0 0.0 

ดานชองทางการใหบริการ 115 95.8 3 2.5 2 1.7 

รวมเฉลี่ย 116 96.7 3 2.5 1 0.8 
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แผนภูม ิ5 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
     งานดานสิ่งแวดลอม   
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 3.3.2  งานดานสิ่งแวดลอม  จําแนกเปนรายดาน 
1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน

ดานสิ่งแวดลอม  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน รอยละ 99.2  รองลงมาคือ ความเปนธรรมของขั้นตอน 
วิธีการใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน รอยละ 97.5  และความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ รอยละ 95.8  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 16 
 
ตาราง 16  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานสิ่งแวดลอม  ดานกระบวนการและข้ันตอน  

ดานกระบวนการและขั้นตอน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน
และมีความคลองตัว 

111 92.5 6 5.0 3 2.5 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 109 90.8 8 6.7 3 2.5 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

4.  ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน 

117 97.5 2 1.7 1 0.8 

5.  ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละ
ขั้นตอน 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

6.  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความตองการของผูมารับบริการ 

113 94.2 4 3.3 3 2.5 

รวมเฉลี่ย 114 95.0 4 3.3 2 1.7 
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2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสิ่งแวดลอม  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความ
สุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะ
ทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.3  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 17 
 
ตาราง 17  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      ดานนอก  งานดานสิ่งแวดลอม  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ 
ผูใหบริการ 

120 100.0 0 0.0 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

118 98.3 2 1.7 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอม
ในการใหบริการของเจาหนาที่ 

120 100.0 0 0.0 0 0.0 

4.  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย 
ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

112 93.3 8 6.7 0 0.0 

5.  เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 

115 95.8 5 4.2 0 0.0 

6.  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน 
ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

117 97.5 3 2.5 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 117 97.5 3 2.5 0 0.0 
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   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน

ดานสิ่งแวดลอม  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 
รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร 
โทรศัพทสาธารณะ ท่ีนั่งคอยบริการ  และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ 
รอยละ 99.2  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 18 
 
ตาราง 18  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานสิ่งแวดลอม  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

120 100.0 0 0.0 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพท
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 120 100.0 0 0.0 0 0.0 

4. ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

118 98.3 2 1.7 0 0.0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือในการใหบริการ 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความเปน
ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

117 97.5 3 2.5 0 0.0 

7. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ ความชัดเจนและเขาใจงาย 

116 96.7 4 3.3 0 0.0 

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารใหความรู 

115 95.8 5 4.2 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 118 98.3 2 1.7 0 0.0 
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   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสิ่งแวดลอม  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  
ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 99.2  รองลงมาคือ 
คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม รอยละ 96.7  และชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน 
จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผานออนไลน รอยละ 95.8  
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 19 
 
ตาราง 19  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานสิ่งแวดลอม  ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศพัท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผาน
ออนไลน 

115 95.8 3 2.5 2 1.7 

2. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

119 99.2 1 0.8 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง 
การใหบริการ 

114 95.0 3 2.5 3 2.5 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 111 92.5 5 4.2 4 3.3 

5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม  116 96.7 3 2.5 1 0.8 

รวมเฉลี่ย 115 95.8 3 2.5 2 1.7 
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      3.4  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย 
    3.4.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย คิด
เปนรอยละ 96.2  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 97.5  ดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวก รอยละ 95.0  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 
20 และแผนภูมิ 6 
 
ตาราง 20  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
              ดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานดานพัฒนาชุมชน 
และสวัสดิการสังคม 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ดานกระบวนการและขั้นตอน 78 97.5 2 2.5 0 0.0 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 79 98.7 1 1.3 0 0.0 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 76 95.0 4 5.0 0 0.0 

ดานชองทางการใหบริการ 75 93.7 5 6.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 77 96.2 3 3.8 0 0.0 
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แผนภูม ิ6  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 
       งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย 
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      3.4.2  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  จําแนกเปนรายดาน 
1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน

ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวา ขอรายการท่ีประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว  ความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ  และความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ 
(เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความสะดวกท่ีไดรับจากการ
บริการแตละข้ันตอน รอยละ 97.5  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 21 
 
ตาราง 21  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานกระบวนการและขั้นตอน  

ดานกระบวนการและขั้นตอน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน
และมีความคลองตัว 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 74 92.5 6 7.5 0 0.0 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

4.  ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

5.  ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละ
ขั้นตอน 

78 97.5 2 2.5 0 0.0 

6.  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความตองการของผูมารับบริการ 

76 95.0 4 5.0 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 78 97.5 2 2.5 0 0.0 
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2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ความเหมาะสมในการแตง
กายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมใน
การใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 98.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 22 
 
ตาราง 22  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ 
ผูใหบริการ 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอม
ในการใหบริการของเจาหนาที่ 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

4.  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน การตอบคาํถาม ช้ีแจงขอสงสัย 
ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให 

78 97.5 2 2.5 0 0.0 

5.  เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 

79 98.7 1 1.3 0 0.0 

6.  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน 
ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

77 96.2 3 3.8 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 79 98.7 1 1.3 0 0.0 
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   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน

ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร 
โทรศัพทสาธารณะ ท่ีนั่งคอยบริการ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 
รอยละ 97.5  และสถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 96.2  ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตาราง 23 
 
ตาราง 23  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
              ดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

77 96.2 3 3.8 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพท
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 

80 100.0 0 0.0 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 78 97.5 2 2.5 0 0.0 

4. ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 

75 93.7 5 6.3 0 0.0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือในการใหบริการ 

73 91.2 6 7.5 1 1.3 

6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความเปน
ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

75 93.7 5 6.3 0 0.0 

7. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ ความชัดเจนและเขาใจงาย 

74 92.5 6 7.5 0 0.0 

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและ
เอกสารใหความรู 

76 95.0 4 5.0 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 76 95.0 4 5.0 0 0.0 
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4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 
97.5  รองลงมาคือ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 95.0  และคุณภาพของชองทางการ
ใหบริการโดยรวม รอยละ 93.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 24 
 
ตาราง 24  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศพัท/
โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผาน
ออนไลน 

74 92.5 6 7.5 0 0.0 

2. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและ
เขาถึงงายในการติดตอใชบริการ 

78 97.5 2 2.5 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

72 90.0 8 10.0 0 0.0 

4. ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ 76 95.0 4 5.0 0 0.0 

5. คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม  75 93.7 5 6.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 75 93.7 5 6.3 0 0.0 

 

4. ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
    ประชาชนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชน ดังนี้ 
 4.1 งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  
  - ประชาชนตองการใหทางเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจากผูสูงอายุตามหมูบาน 
 4.2 งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)   
   - อยากใหฉีดพนสารเคมีปองกันยุงลายโดยรอบบริเวณบานและปาขางบานดวยในชวงฤดู
ระบาด 
  - อยากใหมีการบริการอยางตอเนื่อง  
 4.3 งานดานสิ่งแวดลอม   
  - อยากใหมีการตัดก่ิงตนไมใหญตามขางทาง 
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  - บริการปายรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอม  
 4.4 งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย   
  - อยากใหมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับทางดานกฎหมายแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
  - บริการแจกเอกสารเพ่ิมเติมแกผูเขาไปรับบริการ เชน แผนพับ ใบปลิว  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ใหมีการปรับเปลี่ยนการบริการชวงสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 



 

 

บทที่ 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ในดาน
กระบวนการและขั้นตอน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการ
ใหบริการ กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  ใน 
4 งาน ไดแก งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ), งานดานสาธารณสุข (การฉีด
พนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก), งานดานสิ่งแวดลอม และ งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดาน
กฎหมาย  ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ไดกลุม
ตัวอยางขั้นต่ําเทากับ 385 คน เพื่อใหการประเมินมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูประเมินจึงใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน  ตามสัดสวนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 11 หมูบาน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลครั้งนี้เปนแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ณ ชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนที่บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก ระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ  เพื่อแสดงความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ดานนอก  โดยวิเคราะหในภาพรวมและแยกตามงานท่ีมาใชบริการ  สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

 

  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางที่มาใชบริการที่องคการบริหารสวนตําบลดานนอก พบวาสวนใหญเปน 
เพศชาย รอยละ 52.8 และเพศหญิง รอยละ 47.2  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากที่สุด รอยละ 34.5 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 28.5  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 61.8 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 25.2  และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 56.3 
รองลงมาคือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 17.0  ตามลําดับ 
 

2. ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 
 2.1  โดยภาพรวมและรายดาน  ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 95.3  เมื่อ
พิจารณาในแตละดานพบวา  ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 
97.0  รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.5  ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 94.5  
และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.0  ตามลําดับ 
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 2.2  เมื่อพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานที่ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ งานดานสิ่งแวดลอม รอยละ 96.7 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานดานบริการประชาชนเรื่อง
ความรูดานกฎหมาย รอยละ 96.2 (10 คะแนน) งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคน
พิการ) รอยละ 94.2 (9 คะแนน) และงานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก) 
รอยละ 93.7 (9 คะแนน)  ตามลําดับ 
 

  3. ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
      3.1  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) 
       3.1.1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยาง  
มีความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับ
ลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ) คิดเปนรอยละ 94.2  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 96.7 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
รอยละ 95.0  ดานกระบวนการและข้ันตอน รอยละ 93.3  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 91.7  
ตามลําดับ 
  3.1.2  งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  จําแนกเปนราย
ดาน 
   1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
        ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมี
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน รอยละ 97.5  รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอน
ในการใหบริการ รอยละ 95.0  และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมา
รับบริการ รอยละ 94.2  ตามลําดับ 
   2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 99.2  
รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 98.3  และความ
เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 97.5  ตามลําดับ   
   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 
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100.0  รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพท
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ รอยละ 99.2  และความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 
96.7  ตามลําดับ 
 
   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใช
บริการ รอยละ 94.2  รองลงมาคือ คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม รอยละ 92.5  และชองทาง
การใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ 
บริการผานออนไลน รอยละ 91.7  ตามลําดับ 
      3.2  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก) 
    3.2.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกัน
โรคไขเลือดออก) คิดเปนรอยละ 93.7  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 97.5  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 95.0  
ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 92.5  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 90.0  ตามลําดับ 
  3.2.2  งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  จําแนกเปน
รายดาน 
   1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
   ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน รอยละ 
96.2  รองลงมาคือ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว รอยละ 95.0  และความ
ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ รอยละ 92.5  ตามลําดับ 
   2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 
96.2  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่  รอยละ 95.0  
ตามลําดับ   
    3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาขอ
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รายการท่ีประชาชนมคีวามพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  
และความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอย
บริการ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใช
บริการ รอยละ 98.7  ตามลําดับ   
 
 
   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)  ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอ
รายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการ
ติดตอใชบริการ รอยละ 93.7  รองลงมาคือ ความทันสมยัของชองทางการใหบริการ รอยละ 92.5  และความ
รวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ รอยละ 90.0  ตามลําดับ 
  3.3  งานดานสิ่งแวดลอม  
   3.3.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานสิ่ งแวดลอม คิดเปนรอยละ 96.7   
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
รอยละ 98.3  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 97.5  ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 95.8  
และดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 95.0  ตามลําดับ   

 3.3.2  งานดานสิ่งแวดลอม  จําแนกเปนรายดาน 
1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสิ่งแวดลอม  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน รอยละ 99.2  รองลงมาคือ ความเปนธรรมของขั้นตอน 
วิธีการใหบริการ เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน รอยละ 97.5  และความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ รอยละ 95.8  ตามลําดับ 
  2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสิ่งแวดลอม  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะ
ทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.3  ตามลําดับ 
   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสิ่งแวดลอม  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถาน
ที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม  
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รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร 
โทรศัพทสาธารณะ ท่ีนั่งคอยบริการ  และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ 
รอยละ 99.2  ตามลําดับ 
 
 
 

4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานสิ่งแวดลอม  ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 99.2  รองลงมาคือ 
คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม รอยละ 96.7  และชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย เชน 
จุดบริการของสํานักงาน โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผานออนไลน รอยละ 95.8  
ตามลําดับ 

 3.4  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย 
  3.4.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย คิด
เปนรอยละ 96.2  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 97.5  ดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวก รอยละ 95.0  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.7  ตามลําดับ 
  3.4.2  งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  จําแนกเปนรายดาน 

1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว  ความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ  และความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ 
(เรียงลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความสะดวกท่ีไดรับจากการ
บริการแตละข้ันตอน รอยละ 97.5  ตามลําดับ   
  2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ความเหมาะสมในการแตง
กายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมใน
การใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 98.7  ตามลําดับ 

3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร 
โทรศัพทสาธารณะ ท่ีนั่งคอยบริการ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 
รอยละ 97.5  และสถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 96.2  ตามลําดับ   
 

4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก  งาน
ดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย  ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 
97.5  รองลงมาคือ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 95.0  และคุณภาพของชองทางการ
ใหบริการโดยรวม รอยละ 93.7  ตามลําดับ 

 
  4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

    ประชาชนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวนตําบลดานนอก  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชน ดังนี้ 
 4.1 งานดานพัฒนาชุมชน (การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและคนพิการ)  
  - ประชาชนตองการใหทางเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจากผูสูงอายุตามหมูบาน 
 4.2 งานดานสาธารณสุข (การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก)   
   - อยากใหฉีดพนสารเคมีปองกันยุงลายโดยรอบบริเวณบานและปาขางบานดวยในชวงฤดู
ระบาด 
  - อยากใหมีการบริการอยางตอเนื่อง  
 4.3 งานดานสิ่งแวดลอม   
  - อยากใหมีการตัดก่ิงตนไมใหญตามขางทาง 
  - บริการปายรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอม  
 4.4 งานดานบริการประชาชนเรื่องความรูดานกฎหมาย   
  - อยากใหมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับทางดานกฎหมายแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
  - บริการแจกเอกสารเพ่ิมเติมแกผูเขาไปรับบริการ เชน แผนพับ ใบปลิว  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ใหมีการปรับเปลี่ยนการบริการชวงสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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