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- หน่วยงานหรือสถาบันทีด่ าเนนิการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ได้ แก่ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
- ด าเนินการส ารวจเมื่อวันที่………………………… 
- จ านวนประชากรในพืน้ที่ ณ วนัที่ด าเนนิการส ารวจ 
จ านวน 7,469 คน 
-จ านวนประชากรผู้กรอกแบบส ารวจ จ านวน      
386 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรที ่
ตอบแบบสอบถาม  
- งานบริการที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจจ านวน 
4 ด้านของ 4 งานบริการ ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมร้อยละ 95.25 
 
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.30 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.26 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.23 
4.ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.22 
เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบว่า  
ล าดับที่ 1. ด้านรายได้หรือภาษี 
         ความพึงพอใจร้อยละ  95.44 
ล าดับที่ 2. ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภยั      
           ความพึงพอใจร้อยละ  95.26 
ล าดับที่ 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
          ความพึงพอใจร้อยละ 95.25 
ล าดับที่ 4. ด้านสาธารณสุข 
           ความพึงพอใจร้อยละ  95.04 

 
เอกสารหน้า..41.......ถึงหน้า....67...... 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  วัตถุประสงค์ เฉพาะ คือ                    
1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 4  ด้าน  คือ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ 
คือ 1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2) เพ่ือ
ประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข 3) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี  

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = .42) เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า  ด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x =4.77, S.D. =.40) รองลงมาคือ 
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .43) ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ( x =4.76, S.D. = .45) และ ด้านช่องทางการให้บริการโดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.22  ( x =4.76,S.D. = .41) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบว่า  ความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x =4.77, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงาน
การด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = 
0.43) ความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 
( x =4.76, S.D. = 0.42) และความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.04 
( x =4.75, S.D. = 0.42) ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดี  
สามารถตอบสนองความ พึงพอใจและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
ได้เป็นอย่างด ี

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชน  ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.25 

 
 



  

ค ำน ำ 
 

 การศึกษาเพ่ือส ารวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference)  ระหว่าง  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดย ส านักบริการวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ในปัจจุบันนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สัมฤทธิ์ผล จ าเป็นต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับบริการโดยตรงจากท้องถิ่น ถือได้ว่าบทบาทของท้องถิ่นด้านการให้บริการมีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการอ านวยความสะดวก ด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพในแต่ละขั้นตอน
ของการให้บริการประชาชน  

ดังนั้น การวิจัยด้านความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง
นี้ เป็นการศึกษาประเมินผลตามภารกิจและโครงการฯ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยหลักเกณฑ์การประเมินผลนั้นจะต้องอาศัยระยะเวลาการให้บริการประชาชน  
12 เดือน จึงจะเริ่มประเมินผลได้โดยการด าเนินงานตามภารกิจโครงการฯ ต่างๆ ของท้องถิ่นนั้น จะต้อง
ให้หน่วยงานกลางที่มีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยโดยตรง ได้แก่ สถาบันการศึกษาที่ เปิดสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอาทิ  

ผลการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งตามตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ข้อ 2.1 ตามเกณฑ์ก าหนดตัวชี้วัดของ 
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ส านักบริการวิชาการ (Uniquest 
Mahasarakham University) คณะด าเนินงาน และทีมงานวิจัย ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับท้องถิ่นทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการบริการวิชาการอันเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง  
ยึดหลักการทางวิชาการโดยมีขอบเขตการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญ ประการหนึ่งว่าผู้ว่าจ้างจะไม่เข้ามา
เกี่ยวข้องผลการศึกษาแต่อย่างใด อันเป็นการศึกษาเพ่ือน ามาประกอบใช้ในการปรับปรุง ส่งเสริมการ
ด าเนินการต่อไปในด้านการบริการประชาชนในภาพรวม อนึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้อันจะก่อคุณประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารองค์กร รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของท้องถิ่นให้ดีที่สุด อันจะส่งผลถึง
ประชาชนผู้ที่เสียภาษีให้กับท้องถิ่นพึงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ตรงกับความต้องการ และก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสูงสุดต่อไป 
 

ส านักบริการวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

 
 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว  
ทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว  หรือก าลังพัฒนา  มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและที่ส าคัญที่สุด  คือ  ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าหมายของการบริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใดซึ่งในสังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ท าให้มาตรการในการตรวจสอบและ
ประเมินด าเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถด าเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบ
ผลขาดทุนและก าไรของแต่ละปีว่าเพ่ิมหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลก าไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขที่
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการด าเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐ
แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่าง
พยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพในการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิต
บริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และ
ทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้น าแนวคิดสัญญา/
ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ้งเน้นเป้าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการส าคัญของการบริหาร
จัดการที่มุ้งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้  แผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ 2543 ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการ
กระจายอ านาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และ
สามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  ได้ก าหนด
กรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็น
รัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามา
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ด าเนินการแทนเพ่ือให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและ
ภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จ าเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ   และตรวจสนองติดตาม
ประเมินผล  3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริก าร
สาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม
ด าเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
จากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขต
ชุมชนชนบท  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมีรูปแบบการ
บริหารงานแบบสภาต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 
2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของต าบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎร
เป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ .ศ 2537 ได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 425 ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2515 
นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 
2538 ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบล
ทั่วประเทศเป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล (โกวิทย์  พวงงาม, 2542 : 169 -170) 

หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้  ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช กรรมและการท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท านุ บ ารุง  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น
มาก  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) 
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ดังนั้น  ภารกิจส าคัญประการหนึ่ งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ความรับผิดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วยเช่นกันใน
การมุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้าน
การเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้
เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่มาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่  (New Public Management : NPM) ที่น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยน า
แนวคิดทางการตลาด (Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือน
ลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้า
ด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 –55)   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี 
คณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
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ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ าเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการ
ด าเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดย
ไม่เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถก าเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

ส าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง 
ไปจากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตรที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และ
หมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใช้กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  เป็นส่วนราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน  จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
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ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่น จึงได้รับ
การประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะด าเนินการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจ
การปฏิบัติราชการใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลใน
รูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามกิจกรรมของงานบริการหรือโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน รวม 4 งานบริการ ที่ต้องการประเมินคือ 

1. งานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2  งานบริการด้านสาธารณสุข      

  3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
4.  งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น าไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึนและ
เป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรประเมิน 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ใน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

 
2. วัตถปุระสงค์เฉพาะ 

1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข      
3) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
4)  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
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1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร  

ประชากรที่ท าการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น 7,469 คน  การก าหนดตัวอย่าง (Sample size) 
ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ ร้อยละ 0.05 ดังนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 386 คน   
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1.4  กรอบกำรประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 

 
 
 
 

บริบท (Contexts) 
 
• สภาพแวดล้อมของการ

ให้บริการ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
• บุคลากรผู้ให้บริการ 
• ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ (Processes) 
 
• กระบวนการให้บริการ 

ผลผลติ (Products) 
 
• ผลการด าเนินงานภาพรวม 
• ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 

• จุดแข็ง 
• จุดอ่อน 
• ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
            2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือจะน ามาใช้ใน
การปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
            3. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรขององค์กร 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เรื่อง  “โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ทีใ่ช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน                         
อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2565    

2.“ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน  

3. “ ความพึงพอใจ ”  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ใน  4  ด้าน ดังนี้ 

3.1) “ ขั้นตอนการให้บริการ ”  หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่
ซับซ้อน มีการจัดล าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม 

3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง  มีช่องทางการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหลากหลายช่องทาง ให้บริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

3.3) “เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ” หมายถึง  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน ที่ท าหน้าที่ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบรู้และ
สามารถ ให้ค าแนะน าแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

3.4) “สิ่งอ านวยความสะดวก” หมายถึง อาคารสถานที่  เช่น  ห้องพัก ห้องน้ า ที่จอดรถ  
สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพียงพอแก่การให้บริการ 
รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจัดให้อย่างเหมาะสม 

4.  “ อบต. ”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบล  
5.  “ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ” หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน                      

อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 
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บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
2.9 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้จาก
การแสดงออก “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็น
ความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่อง
ของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไปตรงกับค าภาษาอังกฤษ 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good.1973:384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึงพอใจ 
ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff.  1978 : 86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับ
วัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.1973 : 333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
“ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” จากค าจ ากัด
ความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น
ด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพ ของงาน หรือสิ่งที่มีการน าเสนอในรูปแบบที่น่า
พอใจ 

สุโท เจริญสุข (2519 : 23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง” 
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
เรียนรู้อีกประการหนึ่ง 

 
2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า “แผน
ยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยจะปรากฏ
ในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและ
ประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของ
จังหวัด นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กร
ท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด ผลการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2548) 

 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก  คือ ส่วน
ปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output) (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือเข้าสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพียงใด 
เพ่ือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน สู่การบรรลุแผนที่ก าหนด
ไว้ได้ เน้นการติดตามการด าเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” 
ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ื อเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
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2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2548 มีสาระส าคัญ

บนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงมี 6 ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลและแข่งขันได้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5) การพัฒนากฎหมายและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดยใน
ระดับชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์จากปัจจัย
แวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน การสนับสนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพื้นฐานของชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาด
ประชากรให้ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ และ
เครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ส าหรับระดับบุคคล มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสใน
การเข้าสู่ทุน  ที่ท ากิน และได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก 
ได้แก่ การจัดคาราวานแก้จนที่ให้บริการและค าแนะน าด้านอาชีพ การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการ
แปลงสินค้าของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมใน

อนาคต จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มี
วัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ อนุรักษ์
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และท าให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบ
อาชีพ และเกษตรกรรายย่อย ได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพ่ือให้
ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี

สมรรถนะสูง  สมดุลและเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน  องค์ความรู้  
นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การปรับโครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสนองความต้องการในการบริโภค เป็นจ านวนมาก

ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ จึง
จ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และทดแทนอย่างเหมาะสม 
เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  ควบคู่กับการ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน น้ าท่วม 
และคุณภาพน้ า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ    น้ าเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน  โดยด าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน  ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
และเป็นพลังการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คือ การ

ปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น  พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต  ประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของ
ประชาชนในกลไกการด าเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้น
ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 
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2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับทุกภาคส่วน
ที่จะส่งเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอิสระ
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่
สร้างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้น ามาก าหนดเป็นตัวชี้ วัด
การศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผลการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาขององค์กร และผลการด าเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ  ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย ความพึง
พอใจต่อระบบอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ  นอกจากนี้ผู้ประเมินยังมีการประเมินผล
สะท้อนการพัฒนาระบบการจากประชาชน ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
ส าหรับการน ามาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
โอกาสต่อไป 
 
2.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 
2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
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จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 
2.8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 
29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  
 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลง
วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
2.9 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 1.3  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 

(1) ด้านกายภาพ 
 
1)  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

         ต าบลสวนหม่อน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2445 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัญจาคีรีถูกยุบและตั้งเป็นอ าเภอมัญจาคีรี เดิมต าบลสวนหม่อนมีชื่อ
ว่าต าบลมูลตุ่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อต าบลมูลตุ่นเป็นต าบลสวนหม่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้   
          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอมัญจา
คีรี  ตั้งอยู่ เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านโนนเขวา ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางไป
ตามถนนมัญจาคีรี-บ้านทุ่ม ประมาณ 7 กิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกถนนมัญจาคีรี-บ้านทุ่มเข้าไป ประมาณ 
300 เมตร มีพ้ืนที่ 64 ตารางกิโลเมตร 
  2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
      พ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบ  มีล าน้ าชีไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก  และพ้ืนที่ราบลาด
เอียงไปทางทิศใต้ของต าบล  ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1,2,9,10,11,12 และ 13 จะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้
แม่น้ าชี  ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
             อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลโพนเพ็ก  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศใต ้  ติดต่อ ต าบลกุดเค้า  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลหนองแปน  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลต าบลนาข่า  อ าเภอมัญจาคีรี 
และมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อต าบลโพนเพ็ก  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณทุ่งนาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหนองต่อ บริเวณพิกัด ทีซี 353904  ตัดตรงผ่านทุ่งนาไป
ทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางล าห้วยปากดาว  บริเวณพิกัด  ทีซี 381904 ระยะทางประมาณ 2.8 ก.ม  
จากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางล าห้วยปากดาวจนบรรจบกับล าห้วยน้อยบริเวณพิกัด  ทีซี  383932  
ระยะทางประมาณ  3.4  กม.  และขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางล าห้วยน้อยจนถึงกึ่งกลางล าห้วยบริเวณ
พิกัด   ทีซี  384938  ระยะทางประมาณ 0.6 กม.  จากนั้นตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงกึ่งกลางถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม ที่พิกัด  ที่ซี  391942  ระยะทางประมาณ 0.8  กม.  แล้วขึ้นไป
ทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม   จนกึ่งกลางถนนบริเวณพิกัด ทีซี  391355  
ระยะทางประมาณ 1.2 กม.  จากนั้นตัดตรงลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริเวณป่าโปร่งด้านทิศเหนือ
หนองปอแดงจนถึงพิกัด  ทีซี  410939 ระยะทางประมาณ  2.5 กม.    และตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ผ่านป่าโปร่งจนถึงต้นล าห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัด ทีซี  434909 ระยะทางประมาณ 3.9 กม. เป็นจุดสิ้นสุด
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  15.2  กม.    
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองแปน  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัด  ทีซี  434909  ตัดตรงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านป่า
โปร่งตัดผ่านถนนสายบ้านป่าผุ – บ้านนาจาน  บริเวณพิกัด  ทีซี  430884  ผ่านถนนสายบ้านนาจาน – บ้าน
โคกกลาง  บริเวณพิกัด ทีซี  428871  ตัดผ่านหนองเบ็นลงไปจนถึงกึ่งกลางแม่น้ าชีบริเวณพิกัด  ทีซี 423845  
ระยะทางประมาณ  6.4 กม.  จากนั้นลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางแม่น้ าชีจน  ถึงกึ่งกลางแม่น้ า
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ชีบริเวณพิกัด  ทีซี  407820  ระยะทางประมาณ 6.5 กม. เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  
13.1 กม.  

ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น 
จากกึ่งกลางแม่น้ าชีบริเวณพิกัด ทีซี 407820  ตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านบึงกุดเค้า    
จนถึงปากล าห้วยปลาปากบริเวณพิกัด  ทีซี 387838 ระยะทางประมาณ 2.7 กม. จากนั้นขึ้นไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามล าห้วยปลาปาก  จนถึงกึ่งกลางล าห้วยบริเวณพิกัด  2.8  กม . ทีซี 372862  
ระยะทางประมาณ  3.2  กม. แล้วตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกจนถึงกลางถนนสายบ้านบัว–บ้านนา
ข่า ด้าน ทิศเหนือบ้านบัวที่บริเวณพิกัด ที่ซี 353863 ระยะทางประมาณ 1.9 กม. เป็นจุดสิ้นสุด รวม
ระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 7.8  กม. 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลต าบลนาข่า  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายบ้านบัว – บ้านนาข่า  บริเวณพิกัด  ทีซี  353863  ตัดตรงผ่านป่าโปร่งและ
ทุ่งนาขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงกลางทุ่งนาด้านตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหนองต่อบริเวณพิกัดทีซี  353904  
เป็นจุดสิ้นสุด  ระยะทางประมาณ  4.1  กม.   

 3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
  แบบมรสุม 3 ฤดู  
  -ฤดูร้อน (มีนาคม-มิถุนายน)  
  -ฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม)  
  -ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) 

  4)  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินเขตต าบลสวนหม่อนส่วนใหญ่เป็นดินนทรายละเอียด ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า อุ้มน้ าได้น้อย แต่มีคุณสมบัติในการระบายน้ าได้ดี จึงเหมาะส าหรับการท าการเกษตรด้านการ
ปลูกพืชไร่พืชสวน เช่น อ้อย มันส าปะหลังไม้ผล ต่าง ๆ เป็นต้น ดินที่เป็นปัญหา คือ ดินเค็ม  

         ปัญหาด้านทรัพยากรดินในเขตต าบลสวนหม่อนเกิดขึ้นทั้งจากลักษณะทางธรณีวิทยาของ
พ้ืนที่คือ ดินเค็ม และจากการท าการเกษตรหรือใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมและขาดการบ ารุงดิน  ส่งผลให้เกิด
ปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลายในพ้ืนที่ที่เป็นดินตื้น และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไป
ในต าบลโดยสรุปดินในเขตต าบลสวนหม่อนมีศักยภาพปานกลาง 

         ส าหรับการพัฒนาการเกษตรและส่วนใหญ่เป็นดินที่ต้องได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดการในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น      
    5)  ลักษณะของแหล่งน้ า 

    1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-แม่น้ าชี ผ่านหมู่ที่ 13 ของต าบลสวนหม่อน  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร 
-ล าห้วย  หนองบึง   
2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-ฝาย  บ่อน้ าตื้น  ประปาหมู่บ้าน  ถังเก็บน้ าฝน  บ่อโยก    

  6) ลักษณะของไม้และป่าไม้  
ต าบลสวนหม่อนป่าโคกหลวงอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบร่วมกัน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสวนหม่อน   

ต าบลโพนเพ็ก  ต าบลหนองแปน  และต าบลท่าศาลา  ในส่วนของต าบลสวนหม่อนมีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ประมาณ  10,513 ไร่  ซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นไม้โตเร็วและปลูกไม้นานาพรรณ   
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(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
1) เขตการปกครอง 

ต าบลสวนหม่อน   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

บ้าน 
บ้านสวนหม่อน 
บ้านมูลตุ่น 
บ้านกอก 
บ้านป่าผุ 
บ้านขาม 
บ้านโนนเขวา 
บ้านเหล่ากกหุ่ง 
บ้านสว่าง 
บ้านโคกกลาง 
บ้านโนนพยอม 
บ้านสวนหม่อน 
บ้านขามป้อม 
บ้านชีวังแคน 
บ้านกอก 

    ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 สวนหม่อน 1 นายชัยพร       ศรีลาชม ผู้ใหญ่บ้าน 
2 มูลตุ่น 2 นายบัญญัติ      หมู่สุพิน ผู้ใหญ่บ้าน 
3 กอก 3 นางอังคณา      พินิจมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 
4 ป่าผุ 4 นายประดิษฐ์     นีระพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
5 ขาม 5 นายสมพร        พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้าน 
6 โนนเขวา 6 นายสนิท          กันยาโม้ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 เหล่ากกหุ่ง 7 นายสุขสันต์         โทดา ผู้ใหญ่บ้าน 
8 สว่าง 8 นายสากล         หงษาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
9 โคกกลาง 9 นายวิทยา        พุทธมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
10 โนนพยอม 10 นายเดชณรงค์   ดีมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 
11 สวนหม่อน 11 นายนิพนธ์       โสชาลี ก านันต าบลสวนหม่อน 
ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

12 ขามป้อม 12 นายนัฎฐพล     โตโส ผู้ใหญ่บ้าน 
13 ชีวังแคน 13 นายประสิทธิ์    ไชยแสง ผู้ใหญ่บ้าน 
14 กอก 14 นายชยุต  โกจารย์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
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2) การเลือกตั้ง 
  ต าบลสวนหม่อนได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ใน
วันอาทิตย์ ที่ 28  พฤศจิกายน  2564  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,971 
คน      มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,584 คน  คิดเป็นร้อยละ  76.77 
 
 ผู้บริหารท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพสิษฐ์        ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
2 นายสมบัติ        ปานด้วง            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
3 นายนิพนธ์        สามล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
4 นายนิธิเดช        พิมพิค้อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 
และได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในวันอาทิตย์  ที่  28  พฤศจิกายน  2564  

แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 14 เขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,969 คน  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,583 คน  
คิดเป็นร้อยละ  77  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  จ านวน 14 คน 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายกงทอง  นาเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่1 ประธานสภา อบต.สวนหม่อน 
2 นายเทิดศักดิ์  คนมีสัตย์ ส.อบต. หมู่ที่2 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
3 นายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ ์ ส.อบต. หมู่ที่3 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
4 นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น ส.อบต. หมู่ที่4 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
5 นายประมวล  ยิ่งนอก ส.อบต. หมู่ที่5 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
6 นายส ารอง  ผางแพ่ง ส.อบต. หมู่ที่6 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
7 นายมังกร  ชูเชิด ส.อบต. หมู่ที่7 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
8 นายภานุวัชร   บุญเทพ ส.อบต. หมู่ที่8 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
9 นายสมพร  วื้นซีแซง ส.อบต. หมู่ที่9 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 

10 นายสุรพล  ศรีบุญเรือง ส.อบต. หมู่ที่10 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
11 นางนิระดาพร  โสชาลี ส.อบต. หมู่ที่11 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
12 นายพิเชษฐ์  ปานด้วง ส.อบต. หมู่ที่12 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
13 นางแดง   ศรทศพล ส.อบต. หมู่ที่13 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
14 นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก ส.อบต. หมู่ที่14 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 

 (3)  มูลประชากร   
1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จากข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบประชากรจาก

ทะเบียนบ้าน ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  มีประชากร รวมจ านวน 7,469  คน  เป็นชาย 3 ,639 คน 
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หญิง 3,830 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 116.70  คนต่อตารางกิโลเมตร  และการตรวจสอบบ้านจาก
ทะเบียนบ้านมีจ านวน 2,638 หลัง      

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 สวนหม่อน 513 547 1,055 453 
2 มูลตุ่น 515 534 1,049 326 
3 กอก 355 363 718 257 
4 ป่าผุ 136 153 289 94 
5 ขาม 240 273 513 165 
6 โนนเขวา 284 308 592 177 
7 เหล่ากกหุ่ง 265 274 539 167 
8 สว่าง 222 231 453 151 
9 โคกกลาง 158 166 324 149 
10 โนนพยอม 137 112 249 85 
11 สวนหม่อน 293 300 593 261 
12 ขามป้อม 98 84 182 61 
13 ชีวังแคน 224 240 464 129 
14 กอก 199 250 449 163 

      รวม 3,639 3,830 7,469 2,638 
2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 อายุ ต่ ากว่า 18 ปี ชาย 677 คน หญิง 592 คน 
 อายุ 19-60 ปี  ชาย 2,261 คน หญิง 2,300 คน 
 อายุ มากว่า 60 ปี ชาย 701 คน หญิง 938 คน 
(4) สภาพทางสังคม 
       1) การศึกษา 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ผู้บริหารโรงเรียน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน บ้านสวนหม่อนหมู่ที่ 

1 
นางสุภาวดี ชัยเลิศ  

2 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2 นางสาวญานิสา  สะภา  
3 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา บ้านกอก  หมู่ที่ 3 นายทวีป โคตรทองหลาง ขยายโอกาส 
4 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านขาม  หมู่ที่ 5 นายจักรพงศ์  ดาโสม  
5 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ บ้านโนนเขวา  หมู่ที่ 

6 
นายทวีป โคตรทองหลาง  

6 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่
ที่7 

นายเดช  รอบคอบ ขยายโอกาส 

7 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 
9 

นายประพันธ์  อันภักดี  
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8 โรงเรียนบ้านวังแคน บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 
13 

นายวุฒิพงษ์  ศรีจันทรา  

จ านวนนักเรียน 
 
ที ่

 
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน หมาย
เหตุ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร  
1 บ้านสวนหม่อน 17 8 25 20 14 34 - - - 31 22 53  
2 บ้านมูลตุ่น 9 11 20 17 5 22 - - - 26 16 42  
3 บ้านกอกป่าผุ

วิทยา 
11 4 15 25 25 50 22 10 32 67 44 110  

4 บ้านขามคุรุ
ราษฎร์
อุปถัมภ์ 

3 2 5 11 6 17 - - - 14 2 22  

5 บ้านโนนเขวา
ประชารักษ์ 

5 3 8 13 6 19 - - - 26 16 42  

6 บ้านเหล่ากก
หุ่ง-สว่าง 

17 9 26 22 27 49 11 9 20 50 45 95  

7 ไตรมิตรศึกษา 8 10 18 14 8 22 - - - 22 18 40  
8 วังแคน 7 4 11 18 15 33 - - - 24 18 42  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต าบลสวนหม่อน 
37 33 70 - - - - - - - - -  

              
รวม 

89 95 185 156 117 273 44 33 77 275 234 509  

 
จ านวนครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โรงเรียน 
ข้าราชการครู ต าแหน่งอื่น นักการ รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร  ช ญ ร 
1 บ้านกอกป่าผุวิทยา 2 11 13 2 3 5 1 4 14 18 
2 บ้านสวนหม่อน 3 6 9 1 - 1 - 4 6 10 
3 เหล่ากกหุ่งสว่าง 1 10 11 2 4 6 1 3 14 17 
4 บ้านมูลตุ่น 3 3 6 - - - - 3 3 6 
5 ไตรมิตร 4 - 4 2 1 3 1 6 1 7 
6 โนนเขวาประชารักษ์ 1 3 4 1 1 2 1 2 4 6 
7 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 2 3 1 1 2 1 2 3 5 
8 วังแคน 2 - 2 - 3 3 1 3 3 6 

รวม 17 35 52 9 13 22 6 27 48 75 
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2)  สาธารณสุข  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2 แห่ง 

ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ 
บุคลากร 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

บ้าน
สว่าง 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 
1,4,5,6,7,8,11 

1.นายบรรดิษ  งามคุณ 
 
2.นายศราวุธ อนัค
ทัศน์ 
3.นางทิพากร ไทยดี 
4.นางอิงอร  จันทร์
วิเศษ  
 

-ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 6 
-พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
-พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

2 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

บ้าน
กอก 
หมู่ที่ 
14 

หมู่ที่ 
2,3,9,10,12,13,14 

1. นายจักพงษ์ เจริญ
คุณ 
2. นางสายสุดา สัตย์
พันธ์ 
3. นางสาวบุรัสกร เอน
อ่อน 
4. นางสาวช่อนภา ดา
ทุมมา 
5.นางวิจิตรา กองค้า 
6.นางสาววิศินีย์ อาจ
เจริญ 
7.นางกาญจนา โคตร
เจริญ 

-เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช านาญงาน 
-พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช านาญงาน 
-นักวิชาการสาธารณสุข 
-พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
-พนักงานบริการ 
-พนักงานบริการ 

3)  สถาบันและองค์การทางศาสนา  
 ประชาชนต าบลสวนหม่อน  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและส านักสงฆ์ จ านวน  15  แห่ง   คือ 

ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ สถานที่ตั้ง เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ล าดับ 
วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 

1 
พระครูโสภณธรรมานุวัตร  1 

วัดทุ่งสว่าง บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2 พระครูวรเขตมารวิชัย เจ้าคณะ
ต าบล 

2 

วัดศรีสุมังคล์ บ้านกอก  หมู่ที่ 3 พระครูมนูญ สารโสถิต  3 
วัดอรุณเรืองวนาราม บ้านป่าผุ  หมู่ที่ 4 พระภิกษุคงคาเวสโก  4 
วัดขนุนโพธิ์ บ้านขาม  หมู่ที่ 5 พระใบฎีกา บุญเลี่ยง ศิริธม.โม  5 
วัดสระบัว บ้านโนนเขวา  หมู่ที่ 

6 
พระครูโกมุทสรคุณ  6 
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วัดศรีนวล บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 
7 

พระครูกันตะ  ศรีรโสภิต  7 

วัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่ง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 
7 

-  8 

วัดป่าโคกสว่าง บ้านสว่าง  หมู่ที่ 8 พระครูเขมาภร โสภณ  9 
วัดป่าสันติธรรม บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 

9 
พระอดุลย์  10 

วัดบ้านโนนพยอม บ้านโนนพยอมหมู่ที่ 
10 

หลวงพ่อบุญมา โสภณ  11 

วัดสระเกษ บ้านสวนหม่อนหมู่ที่
11 

พระครูภัทรญาณโสภณ  12 

วัดบ้านขามป้อม บ้านขามป้อม  หมู่ที่ 
12 

หลวงพ่อพิน  13 

วัดสวรรค์คงคาราม บ้านชีวังแคน  หมู่ที่ 
13 

พระสุคนธ์ ปัญญาธโร  14 

วัดป่าศิริมงคล บ้านกอก  หมู่ที่ 14 พระครูมนูญ สารโสถิต  15 
 

4) อาชญากรรม 
  โดยพ้ืนฐานแล้วสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน  จ า
คล้ายคลึงกันเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  และการเพ่ิมขึ้นของประชากรเมื่อคน เราประกอบ
อาชญากรรมหรือคิดว่า  การค้าขายของผิดกฎหมาย  การค้ายาเสพติด  การพนัน ฯลฯ  สามารถสร้างความ
ร่ ารวยได้ในระยะเวลาสั้นจึงประกอบอาชญากรรม  ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะน้อยมากในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน  
และอยู่ในการก ากับดูแลของสถานีต ารวจภูธรมัญจาคีรี 

  5) ยาเสพติด 
  ปัญหาการติดสารเสพติดเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อชีวิตของคนที่ติดยา  ครอบครัว  และ
สังคมปัจจัยที่เป็นสาเหตุการติดสารเสพติดหลายประการ  ซึ่งสาเหตุต่างๆมีความเกี่ยวข้องกัน  ดังนี้ 
  -ความอ่อนไหวทางจิตใจและอารมณ์  ซึ่งรุนแรงมากน้อยแล้วแต่บุคคล 
  -ติดเพราะถูกชักชวน  ถูกหลอกลวง  ถูกบีบบังคับจากหมู่คณะ 
  -การแสดงค่านิยมที่ต้องการจะต่อต้านต่อค าสั่งสอน หรือห้ามปรามจากผู้ใหญ่ 
  - อาจเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง อยากมีประสบการณ์ 

-วัยรุ่นที่ด้อยโอกาสต้องการหนีจากสภาพของตนชั่วคราว การใช้ยานับเป็นการที่ท าให้ตนลืม
เหตุการณ์นั้นได้ชั่วคราว ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะน้อยมาในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน และอยู่ในการก ากับ
ดูแลของสถานีต ารวจภูธรมัญจาคีร ี

  6) การสังคมสงเคราะห์  

  สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวต าบลสวนหม่อน เป็นสิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ ความส าคัญและเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดสวัสดิการสังคมขึ้นเพ่ือดูแลส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของ ประชาชน และให้การสงเคราะห์ผู้ขาดแคลนไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัย ดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
ให้การ สนับสนุน และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและประชาชน ให้เป็นชุมชนที่ พ่ึงตนเองได้โดยมี 
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งานสั่งคม สงเคราะห์ ดูแลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ทุกข์ยาก รวมถึงงานพัฒนาชุมชน ดูแล
เกี่ยวกับการท างานด้านการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดถึงงานกองทุน 
งานออมทรัพย์ และสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพ ดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 
 
5. การบริการพื้นฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง 
  1) ถนนสายหลัก 

-ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062  ผ่าน  ม.1,ม.3,ม.4,ม.6,ม.7,ม.8 
  2) ถนนสายรอง 

-ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.สวนหม่อน  ดังนี้ 
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน   มีความยาวทั้งสิ้น 37,713 เมตร    
- ถนนลาดยาง ระยะทางรวม 7,732  เมตร 

 
  2) การไฟฟ้า  

ในต าบลสวนหม่อน  อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมัญจาคีรี  
                     - มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง     14     หมู่บ้าน     
 
  3) การประปา  
 

การใช้น้ าประปาในต าบลสวนหม่อน        
  - มีการใช้น้ าประปาภูมิภาคอ าเภอชนบท ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 

- มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  (บาดาล)  ได้แก่ หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 
- มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  (ผิวดิน)  ได้แก่ หมู่ที่ 14 

   4) โทรศัพท์  

ระบบการติดต่ อสื่ อสารมีทั้ งระบบโทรศัพท์ สาธารณ ะครอบคลุมทุ กหมู่ บ้ าน  มีบริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบที่มีให้บริการอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังมี Internet ไร้สายไว้บริการฟรี     
(Free Wifi) ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งขอรหัสใช้งานได้ฟรี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน ใน วัน และเวลาราชการ 

  5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอมัญจาคีรี ซึ่งห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน ประมาณ 7 กิโลเมตร 
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(6)  ระบบเศรษฐกิจ 

  1) การเกษตร 
  สภาพทางเศรษฐกิจของต าบลสวนหม่อนเป็นสภาพเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 

กว่าร้อย ละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม อาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น การท านา การ
ปลูกมัน ส าปะหลัง  เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วคนในพ้ืนที่ก็จะว่างงานเนื่องจาก ไม่มีอาชีพ
รองรับ ส่วนอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ   

       2) การประมง 

  ต าบลสวนหม่อน ไม่การประกอบอาชีพหรือท าการประมงในพ้ืนที่แต่อย่างใดเนื่องจากไม่มี
แหล่งน้ าที่เพียงพอหรือเหมาะสมส าหรับการท าประมงในพ้ืนที่ 
     3) การปศุสัตว์ 

  ต าบลสวนหม่อน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุก
หมู่บ้าน ของต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 
     4) การบริการ 
  -ร้านค้าขาย/รับซื้อสินค้า       จ านวน  85  แห่ง   
  -โรงสีข้าว         จ านวน  27  แห่ง  
  -ร้านซ่อม/โรงเก็บรถ/วัสดุ      จ านวน  17  แห่ง   
  -ปั๊มน้ ามัน         จ านวน  5  แห่ง   
  -ห้องเช่า         จ านวน  5  แห่ง   

    5) แหล่งท่องเที่ยว 
  มีหมู่บ้านเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปหมู่บ้านเต่าบ้านกอก  ต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นจากตัวเมืองขอนแก่นไปทาง อ.ชุมแพ ผ่านทางแยกเข้าสนามบินขอนแก่นไป
ตามถนนถึงสี่แยกบ้านทุ่ม ประมาณ 14 กม.เลี้ยวซ้ายแยกเข้าไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2062 ไป   อ.
มัญจาคีรีถึง หลักกม.ที 40 ด้านซ้ายมือจะถึงปากทางเข้าบ้านเต่าเลี้ยวไปตามถนนประมาณ 50 ม. ก็จะถึง
สวนเต่า 
               6) อุตสาหกรรม 
  -โรงทอเสื่อ 1  แห่ง 
  -โรงปูน (ซีแพค) 1 แห่ง 

       7) แหล่งพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จ านวน  140  คน 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน  160  คน 
  กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล  จ านวน  14  คณะ 
  กลุ่มอาชีพ   จ านวน  6  กลุ่ม 
        8)  แรงงาน 
  ราษฎรพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่  ท านา  
ท าไร่  ท าสวน  เป็นการประกอบอาชีพภายในครัวเรือน  จึงไม่จ าเป็นต้องมีการจ้างแรงงาน  หรืออาจจะมีบ้าง
ในช่วงในฤดูการท านาอาจใช้แรงงานจากเพ่ือนบ้าน  
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(7) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
        1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 
 
หมู่ที่ 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม(คน) จ านวน
ครัวเรือน 

พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่) ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 สวนหม่อน 500 559 1,059 382 3,276.47 
2 มูลตุ่น 539 539      1,078 299 3,139.55 
3 กอก 348 364 712 299 1,761.48 
4 ป่าผุ 144 155 299 81 2,915.36 
5 ขาม 256 280 536 157 2,068.25 
6 โนนเขวา 295 296 591 163 9,941.00 
7 เหล่ากกหุ่ง 268 278 546 154 2,431.87 
8 สว่าง 234 224 458 144 2,458.04 
9 โคกกลาง 163 166 329 136 3,997.97 
10 โนนพยอม 141 116 257 74 1,776.76 
11 สวนหม่อน 312 312 624 238 1,952.56 
12 ขามป้อม 110 90 200 56 1,023.85 
13 ชีวังแคน 222 243 465 118 1,662.46 
14 กอก 210 251 461 144 1,594.44 

 
  2) ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา  ท าสวน  ท าไร่  
และการเลี้ยงสัตว์  ส่วนอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

    3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
-แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  แม่น้ าชี ผ่านหมู่ที่ 13 ของต าบลสวนหม่อน  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร 
  ล าห้วย  หนองบึง  39  แห่ง/สาย 
-แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  คลองชลประธาน 1 แห่ง/สาย 
  บ่อบาดาลสาธารณะ  24  แห่ง 
  บ่อบาดาลเอกชน  36  แห่ง 

4) ด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
  มีการใช้น้ าประปาภูมิภาคอ าเภอชนบท ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 
  มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน (บาดาล) ได้แก่ หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 
  มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) ได้แก่ หมู่ที่ 14 
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    (8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
           1) การนับถือศาสนา 
  ต าบลสวนหม่อน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99 ของประชากร
ทั้งหมดส่วนร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่น ๆ 

      2) ประเพณีและงานประจ าปี 
                ประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  จะด าเนินการจัดท า
เป็นประจ าทุกปี  คือ งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรีและงานประเพณีสงกรานต์ 

             3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

     ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของต าบลสวนหม่อน คือ การจักสานเครื่องมือเครื่องใช้จาก
วัสดุธรรมชาติ  พรมเช็ดเท้า การทอผ้ามัดหมี่  การท าขนม  ปลาส้ม  เป็นต้น   
   ภาษาถิ่น  ภาษาไทยถิ่นอีสาน  หรือภาษาอีสาน  เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดส าหรับการ
สื่อสารในต าบลสวนหม่อนและใช้ภาษาไทยส าหรับในการติดต่อราชการหรือกับหน่วยงานต่าง ๆของทาง
ราชการ 
     
      (9)  ทรัพยากรธรรมชาติ   
       1) น้ า 
     แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า  ล าห้วย     จ านวน   5  แห่ง 
   หนองน้ าสาธารณะ   จ านวน    27 แห่ง 
      แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   ฝาย   จ านวน  6  แห่ง 
   สระน้ า   จ านวน  5  แห่ง 
   ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน  14  แห่ง 
   บ่อน้ าตื้น  จ านวน  1  แห่ง 

           2) ป่าไม้ 
ป่าโคกหลวงอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกัน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสวนหม่อน  ต าบลโพนเพ็ก  

ต าบลหนองแปน  และต าบลท่าศาลา   ในส่วนของต าบลสวนหม่อนมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ   10,513   ไร่  
ซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้โตเร็วและปลูกไม้นานาพรรณ 

   3) ภูเขา 

ในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อนไม่มีภูเขา  เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นลักษณะพ้ืนที่ราบ 

   4) คุณภาพของลักษณะธรรมชาติ 

  ต าบลสวนหม่อนมีทรัพยากรน้ า จากแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ าชีไหลผ่าน ล าห้วยและ บึงกุด
เค้า สภาพปัญหาในด้านการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง โดยมีสาเหตุมาจากภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง สภาพดิน
ทรายที่ไม่กักเก็บน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน ปัญหาน้ าท่วมเวลาน้ าหลาก 
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    (10)  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
1) ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายการ 
รายได้ (บาท) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
รายได้จากภาษีอากร 316,910.80 253,368.97 572,028.12 530,339.95 
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 23,186,979.04 21,669,724.41 23,109,591.17 23,117,361.19 
เงินอุดหนุนทั่วไป 26,995,784.47 26,187,241.81 25,495,678.41 20,778,842.87 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
ระบุวัตถุประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 50,499,674.3
1 

47,110,335.19 49,177,298.23 44,426,544.0
1 

 
เปรียบเทียบรายได้แต่ละปี 

 
            
2) จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ปัจจุบัน (เมษายน 2564) จ านวน 41 คน และ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  มี  4  ส่วน ดังนี้ 

 ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน  17  คน 
1. นายไกรสิทธิ  จ าปามี  

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับ กลาง  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-00-1101-001  

2. นางรัตน  พิมาลัย   
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต้น  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-2101-001 

3. นายทักสิน  หินวิเศษ 
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ต าแหน่ง  นิติกร  ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-3105-001 
4. นายยุพราช  พระนาศรี  

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ช านาญงาน  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-4805-001 

5. นางสาวอุมาภรณ์  นาเหล็ก 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-3103-001 

6. นายสุขสันต์  ภาวะรัตน์ 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน 
เลขท่ีต าแหน่ง 05-3-01-4805-002 

7. นางสาวฐานิตา  ชารี 
ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-4101-001 

8. นางมานิดา  ค าภู 
ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  05-3-12-3205-001 

9. นายพิเชษฐ์  มูลสอน  พนักงานเครื่องสูบน้ า (ลูกจ้างประจ า ถ่ายโอน 
10. นายสุคนธ์ นามเข็ม  ผู้ช่วยพนักงานเครื่องสูบน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
11. นางสาววันวิสา  เจริญสุข ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
12. นางสาวพรลภัส  ผงสา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 13. นางสาวศิริลักษณ์  พุทธา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
14. นางสาวอังคณา  เหล่าโนนเขวา ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ) 
15. นายวิลาศ  ชาลีกัน      พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ 
16. นายลือชัย  พวงพันธ์               พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (พนักงานจ้างทั่วไป) 
17. นายศักดิ์ณรงค์  พั้วลี                นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)  

   
ต าแหน่งในกองคลัง  จ านวน  7   คน 

  1. นางสาววิไลลักษณ์  วันจงค า 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับต้น  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-2102-001 

2. นางรุ่งฤดี  โข่ศรี   
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-3201-001 

3.  นางรัตนา  นามเข็ม 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ช านาญงาน  เลขท่ีต าแหน่ง 05-3-04-4204-001 

4. นางสาววราวรรณ  เชิดชู 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ   ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง  05-3-04-4203-001 

5. นางสาวจิรนันท์  ถาไชยลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
6.  นางสาวปุณยานุช  สอนวินิจฉัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

     7. นางสาวสุรางค์รัตน์  เหลาหล่ม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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    ต าแหน่งในกองช่าง  จ านวน  4  คน 
1.  นายเฉลิม  โคตรทา   

ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง 05-3-05-2103-001 
 
2. นายสุทธิพงษ์  ฤทธิ์รักษา 

ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 05-3-05-4701-001 
3. นายสุติพงษ์  ใจหมั่น     ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
4. นายพีระวัฒน์  อเนกรัตน์   ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  จ านวน  7  คน 
1. นางสาวปราณประภัสสร  ทุยเวียง   

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ระดับ ต้น  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-08-2107-001 

2. นายกีรติ  รุ่งวงษ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 05-3-08-3803-001 

3. นายวีระพล  สมีกลาง      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
4. นางสาวรัตนศิริ  มั่งมา     ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
5. นางสาวมัสยา  แม่เขียว    ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
6. นางสาวภัสสร  ปานาไทย  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   

    
สามารถจ าแนกตามโครงสร้างได้ดังนี้ 

  1. ส านักปลัด อบต. จ านวนข้าราชการ  8  คน 
  2. กองคลัง  จ านวนข้าราชการ  4 คน 
  3. กองช่าง  จ านวนข้าราชการ  2 คน 
  4. กองการศึกษา  จ านวนข้าราชการ  2 คน 
   รวม  จ านวนข้าราชการ 16 คน 
 

ลูกจ้างประจ า (พนักงานเครื่องสูบน้ า) จ านวน   1 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  16 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  2 คน 
พนักงานจ้างรายเดือน   จ านวน  6 คน  
 รวม จ านวนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง  25 คน 
 
ระดับการศึกษาของบุคลากร   (พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง) 

  ประถมศึกษา   จ านวน    -     คน 
  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน     21  คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน     16  คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน     4    คน 
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3) โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหม่อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน

และฝ่ายบริหาร    โดยมีโครงสร้าง   ดังนี้ 
 

โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
-งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 

-งานการเงินและบัญชี 
-งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ 
-งานทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา   อบต. 
 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 

ประธานสภา   อบต. 

รองประธานสภา  
อบต. 

เลขานุการสภา   อบต. 

สมาชิกสภา   อบต. 

รองนายก  อบต. รองนายก  อบต.  เลขานุการนายก  อบต 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชี 
 

ส านักปลัด  อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

สวนหม่อน 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ  ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีท าการประเมิน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน 
(Simple Random Sampling) จ านวนร้อยละ 5 ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การก าหนด
ตัวอย่าง (Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 0.05 ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนที่มี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มหลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

เครื่องที่ ใช้การประเมินครั้ งนี้   เป็นแบบสอบถามแบบมี โครงสร้างและกึ่ งโครงสร้าง 
(Structured and Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน 
ตามจ านวนขนาดตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผลความ
พึงพอใจการให้บริการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจ
ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ประเด็น จ านวน 26 ข้อ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมค าตอบและ
ปลายปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ( Check List ) รวมจ านวน  4  ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 26 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ  จ านวน  6 ข้อ  ความ
พึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ  จ านวน  7 ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ านวน  6 
ข้อ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด 
  

3.3 กระบวนการประเมินผล 
3.3.1 การวางแผน 

- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 
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- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมาย 
3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 

- สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
และผู้ประเมินสร้างขึ้น 

- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
3.3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- น าเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน  ตอบแบบสอบถาม 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 

นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for 
WINDOWS ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f)   
ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่ส าคัญหลายอย่างถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพ่ือให้ ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.6.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กัน
มากที่สุดใช้สัญลักษณ์  X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยน าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย
จ านวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อก าหนดให้  

1X  , 
2X   , 3X ,....., nX   เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี n จ านวน ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต คือ  X  หาได้จาก 

   
n

x

n
xxxx

n

i
i

n
∑
1=321 =

...++
=Χ

 
 



 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2565 

 
 

34 

  เมื่อ  X  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 n   =  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 =iX   จ านวนข้อมูลแต่ละตัว  ni ,....,3,2,1=  
 

  หรือเขียนอย่างย่อคือ   
n

x i∑
Χ =  

 
 3.6.2  ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้โดย
การพิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ ากันมากที่สุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม 
 3.6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การ
วัดการกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด  มีลักษณะ
คล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกก าลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลชุดนั้น แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย σ2  และค่า
รากที่สองของความแปรปรวน เรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์ แทนด้วย σ  
 
3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปลผล
โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีการ
แปลผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00  ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

3.7.3 น าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่า
ร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)      คะแนน 
  มากกว่า 4.75 -5.00 มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป   10 

มากกว่า 4.5-4.75  ไม่เกินร้อยละ 95    9 
มากกว่า 4.25-4.5  ไม่เกินร้อยละ 90    8 
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มากกว่า 4-4.25   ไม่เกินร้อยละ 85    7 
มากกว่า 3.5- 4   ไม่เกินร้อยละ 80    6 
มากกว่า 3.5-3.75  ไม่เกินร้อยละ 75    5 
มากกว่า 3.25-3.5  ไม่เกินร้อยละ 70    4 
มากกว่า 3.00-3.25  ไม่เกินร้อยละ 65    3 
มากกว่า 2.75-3.00 ไม่เกินร้อยละ 60    2 
ตั้งแต่ 2.75   ไม่เกินร้อยละ 55    1 
ต่ ากว่า 2.5   น้อยกว่าร้อยละ 50   0 

3.7.4 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้
อยู่ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทน
ครวัเรือนใน  เขตรับผิดชอบ จ านวน 386 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างข้ึน เพ่ือประเมินผล
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการในประเด็นต่อไปนี้  คือ ระดับความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 4 งานบริการที่ต้องการประเมิน คือ  
 1. งานบรกิารด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

2  งานบริการด้านสาธารณสุข      
  3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
4.  งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

 
ซ่ึงน าเสนอรายละเอียดตามล าดับและงานบริการทีท่ าประเมินต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของ 4 งานบริการ  
 ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ คือ 

1. งานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานบริการด้านสาธารณสุข      

      3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
    4. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

 ตอนที่ 4 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
             องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 221 57.25 
เพศหญิง 165 42.75 

รวม 386 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
ในองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 386 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมาคือเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 42.75 

หญิง, 165, 42.7%
ชาย, 221, 57.3%

ชาย หญิง

 
 

ภาพที่  2  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามเพศ 
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1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ  
   
ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ปี 5 1.30 
อายุ  18 – 30  ปี 54 13.99 
อายุ  31 - 50  ปี 112 29.02 
อายุ  51 – 60  ปี 135 34.97 
อายุสูงกว่า  60  ปี 80 20.73 

รวม 386 100.00 

 
 จากตารางที่  2  พบว่าข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 386 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 51-
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.97 รองลงมา คือ  กลุ่มอายุ 31-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 29.02 และต่ าสุดคือ
กลุ่มอายุต่ ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.30 
 

อายุสูงกว่า60ปี, 
80, 20.7%

อายุ51-60ปี, 
135, 35.0%

อายุ31-50ปี, 
112, 29.0%

อายุ18-30ปี, 
54, 14.0%

อายุต ่ากว่า 18 ปี, 
5, 1.3%

อายุต ่ากว่า 18 ปี อายุ18-30ปี อายุ31-50ปี

อายุ51-60ปี อายุสูงกว่า60ปี

 
ภาพที ่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
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1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี  3  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ประถม 181 46.89 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 95 24.61 
อนุปริญญา/ปวส. 65 16.84 
ปริญญาตรี 30 7.77 
สูงกว่าปริญญาตรี 15 3.89 

รวม 386 100.00 
   
 จากตารางที่  3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 386 คน ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.89 รองลงมา คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 24.61 และต่ าสุดคือ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 3.89 
 

ประถมศึกษา
, 181, 

มัธยมศึกษา/
เทียบเท่า, 
95, 24.6%

อนุปริญญา/
ปวส., 65, 

ปริญญาตรี, 
30, 7.8%

สูงกว่าปริญญา
ตรี, 15, 3.9%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

ภาพที่  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 



 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2565 

40 

1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  
 

ตารางท่ี  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน 80 20.73 
เกษตรกร 161 41.71 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 55 14.25 
รับราชการ 40 10.36 

5.18 รัฐวิสาหกิจ 20 
นักเรียน/นักศึกษา 10 2.59 
อ่ืนๆ ระบุ..(ลูกจ้างรัฐ/รับจ้าง) 20 5.18 

รวม 386 100.00 
  
 จากตารางที่  4  พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ในองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 386  คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 41.71 รองลงมา คือ อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 20.73 และต่ าสุด คือ 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.59 

นักเรียน/นักศึกษา
, 20, 5.1%

อื นๆ (รับจ้าง
ทั วไป), 13, 3.3%

รัฐวิสาหกิจ, 
20, 5.1%

รับราชการ, 
40, 10.3%

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย, 55, 14.1%

เกษตรกร, 
161, 41.4%

แม่บ้าน, 80, 20.6%

แม่บ้าน เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา อื นๆ (รับจ้างทั วไป)

 
ภาพที่  5  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
             ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว  

95.28 4.76 0.42 มากที่สุด 
 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 

95.22 4.76 0.41 มากที่สุด 

1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

95.35 4.77 0.39 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 

95.19 4.76 0.38 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.24 4.76 0.48 

 
มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.36 4.77 0.47 มากที่สุด 
โดยรวม 95.26 4.76 0.43 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x = 4.76, S.D. = .43) เมื่อพิจารณา   
ตามด้านย่อย พบว่า มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.36 ( x = 4.77, S.D. = .47)   
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
 ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 95.28 4.76 0.39 

 
มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เสียงตามสาย/เอกสาร 95.23 4.76 0.35 

มากท่ีสุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.16 4.76 0.36 มากทีสุ่ด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 95.24 4.76 0.40 

 
มาก 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.38 4.77 0.48 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และ
สะดวก 95.05 4.75 0.46 

 
มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 95.28 4.76 0.41 มากที่สุด 
โดยรวม 95.22 4.76 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.22 ( x = 4.76, S.D. = .41) เมื่อพิจารณา   
ตามด้านย่อย พบว่ามีการให้บริการนอกเวลาราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.38 ( x = 4.77, S.D. = .48)   
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม  
               ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.32 4.77 0.41 มากท่ีสุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 

95.37 4.77 0.39 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

95.26 4.76 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 

95.22 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

95.42 4.77 0.45 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.25 4.76 0.37 มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 4.77 0.4 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x = 4.77, S.D. = .40) เมื่อพิจารณา   
ตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.42 ( x = 4.77, S.D. = .45)   
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
  ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 95.31 4.77 0.43 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ 95.20 4.76 0.47 

 
 

มากที่สุด 
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.29 4.76 0.45 

 
มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ 95.19 4.76 0.51 

 
มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.25 4.76 0.35 

 
มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 95.24 4.76 0.46 

 
มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 95.21 4.76 0.49 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.23 4.76 0.45 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x = 4.76, S.D. = .45) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการโดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.31 ( x = 4.77, S.D. = .43) 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
              ในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.26 4.76 0.43 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.22 4.76 0.41 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.30 4.77 0.40 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 95.23 4.76 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน อยู่ใน  
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.31 
( x =4.77, S.D. = .43) 
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ภาพที่  6  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน 
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ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ 
 
งานบริการที่ 1 ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 
 
ตารางท่ี  10  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ  
               ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 
95.18 4.76 0.35 มากที่สุด 

 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 
95.20 4.76 0.36 มากที่สุด 

 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 
95.24 4.74 0.42 มากที่สุด 

 
1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 
95.28 4.76 0.48 มากที่สุด 

 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.38 4.77 0.39 มากที่สุด 
 
 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.31 4.77 0.47 มากที่สุด 
โดยรวม 95.27 4.76 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  10  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x = 4.76, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.38 ( x = 4.77, S.D. = 0.39)   
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
              ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 95.39 4.77 0.32 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 94.88 4.74 0.25 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 95.33 4.77 0.28 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 95.48 4.77 0.42 มากที่สุด 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.36 4.77 0.52 มากที่สุด 
2.6 เขา้ถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 94.48 4.72 0.46 มากท่ีสุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 95.31 4.77 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 95.18 4.76 0.38 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจหรือ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.18 ( x = 4.76, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x = 4.77, S.D. = 0.42)   
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
             ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

95.24 4.76 0.35 มากที่สุด 
 
 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

95.38 4.77 0.39 มากที่สุด 
 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

95.16 4.76 0.42 มากที่สุด 
 
 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

95.45 4.77 0.48 มากที่สุด 
 
 
 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 

95.38 4.77 0.46 มากที่สุด 
 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.22 4.76 0.47 มากที่สุด 
 
 

โดยรวม 95.31 4.77 0.43 มากที่สุด 

    
 จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.31 ( x = 4.77, S.D. = 0.43)  เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.45 ( x = 4.77,S.D. = 0.48) 
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบรกิาร 
             ด้านที่ 4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 95.38 4.77 0.32 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.22 4.76 0.53 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.36 4.77 0.54 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 94.99 4.75 0.61 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.34 4.77 0.47 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 95.68 4.78 0.42 มากที่สุด 

4.7 มปี้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.37 4.77 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 95.33 4.77 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.33 ( x = 4.77, S.D. = 0.49)  เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย พบว่า การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.68 ( x = 4.78,S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.27 4.76 0.41 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.18 4.76 0.38 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.31 4.77 0.43 มากทีสุ่ด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.33 4.77 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 95.26 4.76 0.43 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึง พอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า. ด้านอาคาร
สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.33 ( x =4.77, S.D. = 
0.49) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.31 ( x =4.77, S.D. = 
0.43) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x =4.76, S.D. = 0.41) และ
ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.18 ( x =4.76, S.D. = 0.38)   ตามล าดับ 
 

ร้อยละ, 95.27

ร้อยละ, 95.18

ร้อยละ, 95.31 ร้อยละ, 95.33
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ภาพที่  7  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ในภาพรวม 4 ด้าน 
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งานบริการ ที่ 2  ด้านสาธารณสุข  
  
ตารางท่ี  15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                  ด้านที่ 1  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 
95.32 4.77 0.39 มากที่สุด 

 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 
95.20 4.76 0.42 มากท่ีสุด 

 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 
95.22 4.76 0.37 มากที่สุด 

 
1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 
95.10 4.75 0.43 มากที่สุด 

 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.36 4.77 0.47 มากที่สุด 
 
 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.28 4.76 0.38 มากที่สุด 
โดยรวม 95.25 4.76 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  15  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.25 ( x = 4.76, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x = 4.77, S.D. = 0.47)   
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ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 95.28 4.76 0.35 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 95.36 4.77 0.38 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 94.99 4.75 0.39 มาก 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟงัปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 95.00 4.75 0.40 มากที่สุด 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.87 4.79 0.47 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.31 4.77 0.46 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 95.34 4.77 0.41 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.31 4.77 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.31 ( x = 4.77, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มี
การให้บริการนอกเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.87 ( x = 4.79, 
S.D. = 0.47)   
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ตารางที่ 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                 ด้านที ่3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าทีพู่ดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 95.20 4.76 0.32 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 95.22 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 95.00 4.75 0.35 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงขอ้สงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.10 4.76 0.57 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 95.15 4.76 0.65 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 94.99 4.75 0.34 มาก 

โดยรวม 95.11 4.76 0.44 มากที่สุด 

    
 จากตารางที่  17 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้าน
สาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.11 ( x = 4.76, S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.22 ( x = 4.76,S.D. = 0.42) 
 



 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2565 

54 

ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 
                ด้านที่ 4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 95.32 4.77 0.54 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศพัท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.23 4.76 0.50 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.21 4.76 0.42 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 95.22 4.76 0.48 มากท่ีสุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.11 4.76 0.31 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 95.09 4.75 0.54 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.25 4.76 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.20 4.76 0.47 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  18 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้าน
สาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.20( x = 4.76, S.D. = 0.47)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x = 4.77,S.D. = 0.54) 
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 
              ด้านสาธารณสุข ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.59 4.73 0.37 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.31 4.77 0.41 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.11 4.76 0.44 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.20 4.76 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 95.04 4.75 0.42 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.04 
( x =4.75, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.31 ( x =4.77, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ด้านอาคารสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x =4.76, S.D. = 0.47) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.11 ( x =4.76, S.D. = 0.44)  และด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.59 ( x =4.73, S.D. = 0.37)  ตามล าดับ 
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ร้อยละ, 95.11

ร้อยละ, 95.20

94.2

94.4

94.6

94.8

95

95.2

95.4

1.ด้า
นข้ันตอน

การใ
ห้บริการ

2.ด้า
นช่องท

างกา
รให้บริการ

3.ด้า
นเจ้าห

น้าที ผู้ให้บริการ

4.ด้า
นสิ งอ่า

นวยค
วาม

สะด
วก

 
ภาพที่  8  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านสาธารณสุข   

ในภาพรวม 4 ด้าน 
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งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางท่ี  20  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                  ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 95.48 4.77 0.54 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 95.45 4.77 0.45 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 95.36 4.77 0.39 มากที่สุด 
1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 95.47 4.77 0.24 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 95.45 4.77 0.41 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.00 4.75 0.25 มากที่สุด 
โดยรวม 95.37 4.77 0.38 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  20  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x = 4.77, S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.48 ( x = 4.77, S.D. = 0.54)   
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ตารางท่ี 21  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที่ 2 ด้านชอ่งทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 95.20 4.76 0.45 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 95.30 4.77 0.38 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 95.10 4.76 0.39 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 95.15 4.76 0.38 มากที่สุด 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.03 4.75 0.47 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.08 4.75 0.46 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 95.18 4.76 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 95.15 4.76 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x = 4.76, S.D. = 0.42 เมื่อพิจารณาตาม
ด้านย่อย พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30( x = 4.77, S.D. = 0.38)   
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ตารางท่ี 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                 ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 95.25 4.76 0.54 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 95.24 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 95.32 4.77 0.35 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.25 4.76 0.57 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 95.30 4.77 0.41 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 95.33 4.77 0.34 มากที่สุด 

โดยรวม 95.28 4.76 0.44 มากที่สุด 

    
 จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.28 ( x = 4.76, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.33 ( x = 
4.77,S.D. = 0.34) 
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ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 95.32 4.77 0.42 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.14 4.76 0.43 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.27 4.76 0.42 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 95.23 4.76 0.48 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.21 4.76 0.31 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 95.20 4.76 0.44 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.22 4.76 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.23 4.76 0.43 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.23 ( x = 4.76, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x = 4.77,S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 24  แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.37 4.77 0.38 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.15 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.28 4.76 0.44 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.23 4.76 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึง พอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x =4.77, S.D. = 0.38) 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 ( x =4.76, S.D. = 
0.44) ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ( x =4.76, S.D. = 
0.43) และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x =4.76, S.D. = 0.42) 
ตามล าดับ  

ร้อยละ, 95.37

ร้อยละ, 95.15

ร้อยละ, 95.28

ร้อยละ, 95.23
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ภาพที่  9  แสดงร้อยละความพึงพอใจการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 4 ด้าน 
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 งานบริการที่ 4 ด้านรายได้หรือภาษี 
 
ตารางท่ี  25  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                  ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.54 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 95.20 4.76 0.45 มากท่ีสุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 95.37 4.77 0.39 มากที่สุด 
1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 95.36 4.77 0.24 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 95.48 4.77 0.41 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.23 4.76 0.25 มากที่สุด 
โดยรวม 95.27 4.76 0.38 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  25  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.27 ( x = 4.76, S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x = 4.77, S.D. = 0.41)   
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ตารางท่ี 26  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที่ 2 ด้านชอ่งทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 95.24 4.76 0.45 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 95.36 4.77 0.38 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 95.22 4.76 0.39 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 95.33 4.77 0.38 มากที่สุด 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.24 4.76 0.47 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.31 4.77 0.46 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 95.30 4.77 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 95.29 4.76 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 26 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือ

ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x = 4.76, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.36 ( x = 4.77, S.D. = 0.38)   
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ตารางท่ี 27  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที ่3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

96.15 
 
 

4.81 
 
 

0.35 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

96.05 
 

4.80 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

96.00 
 
 

4.80 
 
 

0.44 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การใหบ้ริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่าง
ชัดเจน ถกูต้องน่าเชื่อถือ 

95.99 
 
 
 

4.80 
 
 
 

0.36 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 

95.90 
 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 
 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

96.11 
 
 

4.81 
 
 

0.42 
 
 

มากที่สุด 
 
 

โดยรวม 96.03 4.80 0.40 มากที่สุด 

    
 จากตารางที่ 27 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้
หรือภาษี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  96.03 ( x = 4.80, S.D. = 0.40)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่าเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 96.15 ( x = 4.81,S.D. = 0.35) 
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ตารางท่ี 28  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 95.21 4.76 0.42 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.22 4.76 0.43 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.31 4.77 0.42 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 95.32 4.77 0.48 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.34 4.77 0.31 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 94.99 4.75 0.44 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.00 4.75 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.20 4.76 0.43 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 28 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้
หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x = 4.76, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.34 ( x = 4.77,S.D. = 0.31) 
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ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านรายได้หรือภาษี ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.27 4.76 0.38 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.29 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.03 4.80 0.40 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.20 4.76 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 95.44 4.77 0.41 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 29 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านรายได้หรือภาษี  ในภาพรวม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ 
95.44 ( x =4.77, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.03 ( x =4.80, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x =4.76, S.D. = 0.42) ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x =4.76, S.D. = 0.38)  และด้านอาคารสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x =4.76, S.D. = 0.43) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษี 

 ในภาพรวม 4 ด้าน 
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ตอนที่ 4 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางท่ี  30 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 

ประเด็นหลัก 
ค่าเฉล ี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) S. D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในงานด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.26 4.76 0.43 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุข     95.04 4.75 0.42 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจในงานการด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม              95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี 95.44 4.77 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสวนหม่อน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, 
S.D. = 0.42)  เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า ความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี มีความ
พึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x =4.77, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ 
ความพึงพอใจในงานการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.27 ( x =4.76, S.D. = 0.43) ความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.25 ( x =4.76, S.D. = 0.42)  และความพึงพอใจในงานด้าน
สาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.04 ( x =4.75, S.D. = 0.42)  ตามล าดับ 
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ภาพที่  11  แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 



 

 

บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการศึกษา 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น จ านวน 4 งานบริการ 4 งาน ดังนี้ 

1) งานบริการด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานบริการด้านสาธารณสุข     
3) งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4) งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

 
5.2 สรุปผล 

การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 386 คน  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = .42) เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า  ด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x =4.77, S.D. = .40) รองลงมาคือ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .43) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ( =4.76, S.D. = .45) และ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.22  ( =4.76,S.D. = .41) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบว่า ความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( =4.77, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงาน
การด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( =4.76, S.D. = 
0.43) ความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25              

x

x

x

x
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( =4.76, S.D. = 0.42) และความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.04  
( =4.75, S.D. = 0.42)ตามล าดับซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและให้การ
บริการด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน 

 
5.3 อภิปรายผล 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ในการบริการ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ พบว่า ในภาพรวมพบว่า มี
ความพึงพอใจร้อยละ 95.25 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน
ว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อม  มีความ
สามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRBใน 7ขั้นตอน และเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อนได้ 10 คะแนน 

 ส าหรับงานบริการแต่ละด้าน พบว่า 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการพบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.26 แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อนมีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการอย่างต่อเนื่อง 
และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าวว่าการวางแผนงานที่ดีและประชาชนมี
ความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.22 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อนมีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการ  มีการประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน 
และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการเจ้าหน้าที่มีความพร้อม
ในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความเสมอภาคในการให้บริการมีความ

x

x
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รวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาตอบข้อซักถามให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชชุกร ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการ
ว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่า
ความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริการซ  าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจใน
บริการเป็นภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่ง
ที่ได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวัง
เกี่ยวกับการบริการนั นซึ่งจะเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ซึ่งเป็น
ความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ
จัดเป็นสัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือแนะน า
การให้บริการเป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก 

 
งานบริการ 4 งาน พบว่า  
1. งานบริการที่ 1 ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.26 ( =4.76, S.D. = 0.43)   
2. งานบริการที่ 2 ด้านสาธารณสุข 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.04 ( =4.75, S.D. = 0.42) 
3. งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.25 ( =4.76, S.D. = 0.42) 
4. งานบริการที่ 4 ด้านรายได้หรือภาษี 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( =4.77, S.D. = 0.41)  
 
 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพสูงในการ
บริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนผู้มารับบริการ 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
  

1.ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
- มีรถขยะออกมาเก็บขยะให้ 4 ถึง 5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ค่าบริการการเก็บขยะ 120 บาท/ปี 
 

    2. ด้านสาธารณสุข 

 -เจ้าหน้าที่ อสม. ออกมาดูแล เนื่องจากวันที่ลงพ้ืนที่มีครอบครัวที่ติดโควิด 2 ครอบครัว ให้ข้อมูลว่า
การให้บริการของ อสม เป็นอย่างดีมีการติดตามอาการตลอดระยะเวลากักตัว พร้อมมีบริการรับยามาให้ที่บ้าน 

- อสม. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการแจกทรายอเบส และท าแนะน าให้คว่ าภาชนะท่ีมีน้ าขัง 
/ พ่นยากันยุง 

  - มีการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19  
 
 3. ด้านรายได้ภาษี 

- มีการแจ้งเตือนให้ร้านค้าช าระภาษีร้านค้า ภาษีป้าย โดยวิธีการออกหนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ช าระ
ภาษีป้าย โรงเรือน ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และถึงภาษีบ ารุงท้องที่ 

   - เจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการการจัดเก็บภาษี ที่ศาลาประชาคม  หรือสามารถน าไปช าระที่ อบต.  

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

- การจัดเกบ็ขยะ มีการรณงค์การคัดแยกขยะ และมีรถเก็บขยะโดยออกมาเก็บ 4 วัน/ ครั้ง มี
ค่าบริการรายปี ปีละ 120 บาท 

 

4. โครงการ 
- มีการจัดอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เช่น การท าน้ าหมักชีวภาพ  การปลูกผัก น้ ายาล้างจาน 
 

5. การศึกษา 
- มีการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เด็กมีศูนย์เด็กเล็ก 1 ศูนย์ ครู 5 ถึง 7 คน 
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีครู 5 คน เด็กประมาณ 40 คน  ดูแลเด็กดี พัฒนาทักษะการพูดอ่านเขียนได้ดี  

 

 6. ด้านสาธารณูปโภค 

- ร่องระบายน้ า ช่วงหน้าฝน น้ าไหลสะดวก มีการจัดท าท่อระบายน้ าแต่ละหมู่บ้าน ตามงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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- น้ าประปา ไหลสะดวก  และช่วงนี้มีการวางท่อประปาใหม่ 

7. ข้อเสนอแนะ 
- ควรติดไฟส่องสว่างเพ่ิมในบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายและพ้ืนที่ทางการเกษตร 
- ให้มีการประชาสัมพันธ์และอัพเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ 

ไฟฟ้าส่องสว่าง อยากให้อบต. ส ารวจไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน/ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง 

 
8.สิ่งท่ีประทับใจ 

- นายยกองค์การบริหารให้ความช่วยเหลือประชาชน ลงพื้นที่ตลอด 
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ภาคผนวก  ข 

ภาพลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

  



                  แบบสอบถาม No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    

 

อบต./ทต. ท่ีให้บริการ..................................................................................................................วัน/เดอืน/ปี ท่ีเก็บข้อมูล............................................ 

ค ำชี้แจง : โปรดท าเครือ่งหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก อบต./
ทต.ในด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิง่อ านวยความสะดวก แบบสอบถามนีไ้ด้
พัฒนาขึ้นตามก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยค่าตัวเลข  5  = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง,  2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป การวัดความพงึพอใจ และข้อเสนอแนะ 

 
ส่วนที่  1   :   ข้อมูลทั่วไป 
ข้อที่ 1.1   : เพศ    1   ชาย   

 2   หญิง   
ข้อที่ 1.2   : อายุ    1   ต่ ากว่า 18 ปี  

 2  18-30 ปี         
 3    31-50 ปี   
 4    51-60 ปี     
 5    สูงกว่า 60 ปี 

ข้อที่ 1.3   : ระดับการศึกษา    1  ประถมศึกษา                
 2  มัธยมศกึษา/เทียบเท่า       
 3  อนุปริญญา/ปวส. 

                                             4  ปริญญาตรี                 
 5  สูงกว่าปริญญาตรี              

ข้อที่ 1. 4  : อาชีพ          1   แม่บ้าน    
 2  เกษตรกร    
 3  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     
 4  รับราชการ 

                                  5   รัฐวิสาหกิจ     
 6  นักเรียน/นักศึกษา         
 7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................)  

 
 

 
 
 
 
 

 

แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและ 
คุณภำพกำรให้บริกำร  ประจ ำปี  2565   

 ขอขอบพระคุณอย่ำงย่ิงในควำมอนุเครำะห์ของท่ำน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 

โครงกำรควำมร่วมมือในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบของ อปท. กับ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  



ส่วนที่ 2 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปี 2565 (กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน) 
งานบริการที่ 1. .................................................................. 

 

ล ำดั
บ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่วดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่      
3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกตอ้งน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าท่ี เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หาประโยชน์

ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

 
 

                                                                                                                                              

 
 



งานบริการที่ 2. .................................................... 
 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ด ี
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่วดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่      
3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

     

 
 



งานบริการที่ 3. ............................................................ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ด ี
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่วดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่      
3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

     

 
 



 
งานบริการที่ 4. ..................................................................... 
 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ด ี
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่วดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่      
3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

     

 



 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
............................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................... 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................... 



องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


