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2.1 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป
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ผลการประเมิน/ผลการดาเนินงาน
- หน่วยงานหรือสถาบันทีด่ าเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ดาเนินการสารวจเมื่อวันที่…………………………
- จานวนประชากรในพืน้ ที่ ณ วันที่ดาเนินการสารวจ
จานวน 4,353 คน
-จานวนประชากรผู้กรอกแบบสารวจ จานวน 366 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
- งานบริการที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจจานวน 4 ด้าน
ของ 4 งานบริการ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการในภาพรวมร้อยละ 95.26 แยกเป็นรายด้าน
เรียงลาดับจากงานบริการทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจสูงสุด คือ
(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.32
(2) ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.27
(3) ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.24
(4) ด้านช่องทางการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.20
เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบว่า
ลาดับที่ 1 งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ความพึงพอใจร้อย 95.32
ลาดับที่ 2 งานบริการด้านการรักษาความสะอาดใน
ที่สาธารณะ ความพึงพอใจร้อย 95.29
ลาดับที่3 งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ความพึงพอใจร้อย 95.29
ลาดับที่ 4 งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ความพึงพอใจร้อย 95.28
เอกสารหน้า.........43..............ถึงหน้า..........69.................

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อสารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของเทศบาล
ตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของการให้บริการ 4 ด้าน คือ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของ 4 งานบริการ คือ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจในงาน
บริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการ
รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี 4) เพื่อ
ประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26
( x =4.76, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. = .36) รองลงมาคือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x =4.76, S.D. =.55) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x =4.76, S.D. = .44) และ ด้านช่องทางการให้บริการ โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x =4.76, S.D. = .43) ซึง่ จัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งานบริการ ในภาพรวม ของเทศบาลตาบลหนองเรือ อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .46) เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า ความพึง
พอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.32 ( x =4.77, S.D. = 0.51) รองลงมา ความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x =4.76, S.D. =0.42) ความพึงพอใจงานด้านการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 ( x =4.76, S.D. = 0.43) และความพึงพอใจในงาน
บริการด้านรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.16 ( x =4.76, S.D.= 0.49)
ตามลาดับ
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเทศบาล
ตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดี สามารถตอบสนองความ พึง
พอใจและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ ได้เป็นอย่างดี
โดยสรุป เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการ
บริการประชาชน ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ยั่งยืนสาหรับองค์กรตลอดไป และที่สาคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความ พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26

คำนำ
การศึกษาเพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ ดาเนิ น การภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference) ระหว่าง มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม โดย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ต้องการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการน านโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติให้ ส อดคล้ องกับ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ที่เน้นการประเมินผลเชิง
ระบบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังได้ทาการ
ประเมิน ผลสาหรับ ใช้เป็ น ข้อมูล ในการพัฒ นาศัก ยภาพและปรับปรุงระบบการให้ บริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
การศึกษาเพื่อประเมิน ครั้งนี้ ส าเร็จลงได้ เพราะความร่วมมือของนายกเทศมนตรี และคณะ
ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ที่อานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและขอขอบคุณคณะ
ผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน ที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนผู้ให้ข้อมูล ทุกท่าน ทาให้การ
ดาเนิ น งานศึกษาประเมิน ผลบรรลุ วัตถุป ระสงค์ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม จึง
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
สานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน 2562
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการประเมิน
แนวความคิดในการ “ให้ บ ริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว ทุก
ประเทศที่พั ฒ นาแล้ ว หรื อ กาลั งพั ฒ นา มีค วามพยายามที่จะปฏิ รูป การบริ การประชาชนให้ ดีแ ละมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สาคัทที่สุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายของการบริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจ
มากน้อยเพีย งใดซึ่งในสั งคมมีกลุ่มบุ คคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ทาให้ มาตรการในการตรวจสอบและ
ประเมินดาเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถดาเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบ
ผลขาดทุน และกาไรของแต่ล ะปีว่าเพิ่มหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลกาไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัว เลขที่
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการดาเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐ
แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่าง
พยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่ า งๆ ที่ จะพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการบริก ารสาธารณะให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติ และจิต
บริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่ง
อานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ทั่ ว ถึ ง แต่ ค วามพึ ง พอใจอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้นาแนวคิดสัททา/
ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ้งเน้น เป้ าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึ ดหลักการสาคัทของการบริหาร
จัดการที่มุ้งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พระราชบัททัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้ แผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543 กาหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการ
กระจายอานาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และ

2
สามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้กาหนด
กรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็น
รัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามา
ดาเนินการแทนเพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจ มหาภาคและ
ภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ด้า นนโยบายและ ด้ า นกฎหมายเท่ า ที่ จ าเป็ น สนั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค วิ ช าการ และตรวจสนองติ ด ตาม
ประเมินผล 3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ ดี ขึ้ น ไม่ ต่ากว่ า เดิ ม มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน การบริ ห ารมี ค วามโปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม
ดาเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
จากอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่จะรั บการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจั ดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัททา
ท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 )
เทศบาลตาบล (ทต.) เป็นหน่ว ยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนชนบท
ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัทในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่ งแต่เดิมมีรูปแบบการบริหารงาน
แบบสภาตาบลได้จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2499 เรื่อง
ระเบียบบริหารราชการส่วนตาบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิด โอกาสให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริ หารงานของตาบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็น ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎรเป็น
ส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางนาราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ.ศ 2537 ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัททัติสภาตาบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 425 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาตาบลและเทศบาลตาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538 ทาให้มี
การปรับฐานะการบริหารงานในระดับตาบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาตาบลทั่วประเทศเป็น
รูปแบบเทศบาลตาบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2542 : 169 -170)
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หน่วยงานภายในของเทศบาลตาบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจาสานักงานหรืออาจจะนอกสานักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิต
ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนอย่ างใกล้ ชิ ด เพราะหน้ าที่ ของเทศบาลตาบลต้อ งติ ด ต่อ และให้ บ ริก ารแก่
ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การจั ดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิช กรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทานุ บารุง ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต และภูมิปัททา
ท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2546)
ดั ง นั้ น ภารกิ จ ส าคั ท ประการหนึ่ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วยเช่นกันใน
การมุ่งเน้ นการตอบสนองต่อตัว แสดง (Actor) ที่อยู่ภ ายนอกหน่ว ยงานของผู้ บริห าร ภายใต้กลไกด้าน
การเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้
เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่มาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่สาคัทประการ
หนึ่งที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management : NPM) ที่นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยนา
แนวคิดทางการตลาด (Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือน
ลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจาเป็ นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้า
ด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 –55)
นอกจากความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ของรัฐ ต่อ ประชาชนแล้ ว รั ฐ ยั งต้ องส่ ง เสริม และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ, 2546)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอานวยความ
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สะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของ
ภารกิจ คุณภาพการให้ บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกาหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 )
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น
ผลสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความสาคัทกับผู้รับบริการในการ
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 บาเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือ จ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการ
ดาเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด หรือสามารถเพิ่มผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดย
ไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถกาเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
สาหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง
ไปจากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตรที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
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ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในกากับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบัททัติในหมวด 5 และ
หมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กร
ปกครองท้ องถิ่น ในการจั ดท าหลั ก เกณฑ์ดั งกล่ า ว ดัง นั้น องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จึง ใช้ กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบั ติราชการ และ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 )
เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนราชการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนอง
เรือ จาเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการดาเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่น จึงได้รับ
การประสานจากเทศบาลตาบลหนองเรือ ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะดาเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติ
ราชการใน 4

ด้านด้วยกัน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ ซึ่งการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทาการวิจัยเชิง
ประเมินตามกิจกรรมของงานบริการหรือโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหนองเรือ รวม 4
งานบริการ ที่ต้องการประเมินคือ
1. ประเมินผลความพึงพอใจ งานบริการด้านโยธา และการขออนุทาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2. ประเมินผลความพึงพอใจใน งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
3. ประเมินผลความพึงพอใจใน งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
4. ประเมินผลความพึงพอใจใน งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น นาไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นและเป็นสารสนเทศ
สาหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ ประจาปี
งบประมาณ 2562 ให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา และการขออนุทาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง
2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี
4) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
- ประชากรที่ทาการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น 4,723 คน ทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
ของจานวนประชาการทั้งหมด ดังนั้น จึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 215 คน

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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1.4 กรอบการประเมิน

บริบท (Contexts)
 สภาพแวดล้อมของการ

ให้บริการ

ปัจจัยนาเข้า (Input)

กระบวนการ (Processes)

 บุคลากรผู้ให้บริการ

 กระบวนการให้บริการ

ผลผลิต (Products)
 ผลการดาเนินงานภาพรวม
 ผลการดาเนินงานตามภารกิจ

 ข้อมูลข่าวสาร

การสะท้อนผล (Feedback)
 จุดแข็ง
 จุดอ่อน
 ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบในการประเมินผล

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อจะนามาใช้ใน
การปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
3. สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรขององค์กร
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน เรื่อง “โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล
ตาบลหนองเรือ ” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ทใี่ ช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้
1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในของเทศบาลตาบลหนองเรือ
อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
2.“ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ
3. “ ความพึงพอใจ ” หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของ
เทศบาลตาบลหนองเรือ ใน 4 ด้าน ดังนี้
3.1) “ ขั้นตอนการให้บริการ ” หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่
ซับซ้อน มีการจัดลาดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม
3.2) “ ช่องทางการให้บริก าร ” หมายถึง มีช่องทางการให้บริการของเทศบาลตาบล
หนองเรือ บริการอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหลากหลายช่องทาง ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว
3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ที่ทา
หน้าที่ให้บริการ อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบรู้ และสามารถ ให้
คาแนะนาแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง
3.4) “ สิ่งอานวยความสะดวก ” หมายถึง อาคารสถานที่ เช่น ห้องพัก ห้องน้า ที่จอด
รถ สะดวกแก่การให้ บริ การ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุ ปกรณ์ที่ ทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจัดให้อย่างเหมาะสม
4. “ ทต. ” หมายถึง เทศบาลตาบล
5. “ เทศบาลตาบล ” หมายถึง เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

บทที่ 2
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการ
วิจัย ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 การติดตามและประเมินผลโครงการ
2.7 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
2.8 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
2.9 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหนองเรือ
2.1

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถ
สังเกตได้จากการแสดงออก “พึง” เป็นคาช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะ
ใจ พอใจ เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความสาเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความ
พึงพอใจเป็นเรื่องของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไป
ตรงกับคาภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้
กูด (Good. 1973 : 384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของ
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา
แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่
ใช้สาหรับวัดคุณภาพของงาน
วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึ ง “ความรู้ สึ ก ที่ มี ค วามสุ ข เมื่ อ ได้ รั บ ผลส าเร็จ ตามความมุ่ งหมายของความต้ อ งการ หรื อ
แรงจูงใจ” จากคาจ ากัดความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการ
ตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของ
งาน หรือสิ่งที่มีการนาเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ
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สุโท เจริญสุข (2519 : 23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจต
คติ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง”
สรุป ได้ว่า ความพึ งพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึ กของผู้ เป็ นประชากรที่ มีต่อการ
บริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วน
สาคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง
2.2

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า
“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
โดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วย
ติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวมของจั งหวั ด นอกจากนี้ ยั งท าหน้ า ที่ เป็ น “ระบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ” (Early
Warning System) ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถดาเนินการตาม
แผนที่กาหนดไว้เพียงใด ผลการดาเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548)
2.3

องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล
ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบสามส่ ว นหลั ก
คื อ ส่ ว นปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ส่ ว นของกระบวนการ (Process) และส่ ว นของผลลั พ ธ์ (Output)
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้
1. ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) คื อ ปั จจั ย ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ องมี เพื่ อ เข้ าสู่ ร ะบบ
ติดตาม และประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน
2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ซึ่งจะทาให้ ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเพียงใด เพื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน
สู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เน้นการติดตามการดาเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงาน
3. ผลลั พ ธ์ (Output) เป็ น การติ ด ตามช่ ว งสุ ด ท้ ายหรือ อาจเรีย กว่ า “การประเมิ น แผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็น
ประโยชน์ ส าหรั บ บุ ค ลากร หน่ ว ยงาน และองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเป็ น ฐานในการพั ฒ นาแผน
โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด
2.4

กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการบริ ห ารราชการแผ่ นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2548
มีสาระสาคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 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
ทั้ งนี้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยตรงมี 6
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แก่ 1) การขจั ด ความยากจน 2) การพั ฒ นาคนและสั งคมที่ มี คุณ ภาพ 3) การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่ งขันได้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6) การส่งเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม
2.5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.1 การขจัดความยากจน
เพื่อให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ
งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดย
ในระดับชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์
จากปั จจัยแวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึง
โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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แหล่งเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็น
ธนาคารหมู่บ้าน การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพื้นฐานของ
ชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และการพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน เป็นต้น สาหรับระดับ
บุคคล มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน ที่ทากิน และได้รับการพัฒนา
ความรู้ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ โดยมี ก ลยุ ท ธ์ห ลั ก ได้ แ ก่ การจั ด คาราวานแก้ จ นที่
ให้บริการและคาแนะนาด้านอาชีพ การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
ในอนาคต จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัว
อบอุ่น มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และเอื้ออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด โดยการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พั ฒ นาคนให้ มีความรู้คู่คุณ ธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกสาธารณะ อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม เสริม สร้างสุ ข ภาวะของประชาชนอย่ า งครบวงจร มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน เพื่ อลดรายจ่ายด้านการรั กษาพยาบาลของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภั ยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน และทาให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายย่อย ได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
เพื่อให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี
สมรรถนะสูง สมดุลและเอื้อต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒ นาคน องค์
ความรู้ นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การปรับ
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น
2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรั พยากรธรรมชาติเป็นปั จจัยการผลิ ตเพื่อสนองความต้องการในการบริโภค เป็ น
จานวนมากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ประเทศ จึงจาเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์ และ
ทดแทนอย่างเหมาะสม เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้
โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ให้ กับ ประชาชน ควบคู่กับ การคุ้มครองและใช้ป ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้น ฟู
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปั ญ หาน้ าขาดแคลน น้าท่วม และคุณ ภาพน้า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ
น้าเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยดาเนินการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของเอกชน ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และเป็นพลังการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน
2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้ งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
คือ การปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น พัฒนากระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความเสมอภาคและเป็ น ธรรม สามารถเข้ าถึ งและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม
เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการดาเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ
2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกั บ
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ จ ะส่ งเสริ ม และยกระดั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนให้ ทั ด เที ย มระดั บ สากล รวมถึงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้นาชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริม
องค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย การตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง การวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อ ง และการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ
โดยสรุป จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น ผู้ประเมินได้นามากาหนดเป็น
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผล
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์กร และผลการดาเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ
ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อระบบอานวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อผู้ ให้บริการ
นอกจากนี้ ผู้ ป ระเมิ น ยั งมีการประเมิน ผลสะท้ อนการพั ฒ นาระบบการจากประชาชน ส าหรับ การ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับสาหรับการนามาปรับปรุงและพัฒ นาศักยภาพ
ระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป
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2.6

การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา โดย
จะต้องติดตามและประเมิน ผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ
13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่ อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2.7

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ว างไว้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 13 โดยคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมิน แผนพัฒ นาเป็ น ผู้ ดาเนิ น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาต่อผู้บ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั งกล่ าวและต้ องปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

15
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว 4830 ลงวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2556 ให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
ทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
2.8

ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1.1 เกิดการพัฒ นาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยาก
มากขึ้น
1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่
ทาได้ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ปี ค วรพิ จ ารณางบประมาณและค านึ ง ถึ ง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้ มีการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม ที่ ตั้งในเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
2.9

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการ
ทบทวนแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปีข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็น แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ที่มีช่ว ง
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
2.1 ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และอ าเภอตรวจสอบองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอาเภอตามลาดับให้เป็นปัจจุบัน
2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒ นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อ
ดาเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขต
จังหวัดแล้ว เสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ ดาเนินการตามรูปแบบที่กาหนด รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้ เทศบาล องค์การ
บริห ารส่ วนตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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3.2 ในการทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น อาจใช้
ข้อมูล จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ให้จัดทาประชาคมในระดับตาบลสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล ระดับชุมชน
เมืองสาหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสาหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และสาหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ ใช้รูปแบบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้
ให้ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
3.4 ครุภัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า งที่ต้อ งนามาบรรจุใ นแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ให้
จัด ทาเฉพาะครุภ ัณ ฑ์ ที ่ดิน และสิ ่ง ก่อ สร้า งที่ อ ยู่ใ นโครงการพัฒ นาที ่ดาเนิน การจัด ทาบริก าร
สาธารณะและกิจ กรรมสาธารณะ เพื ่อ ประชาชนได้ใ ช้/ รับ ประโยชน์ จ ากครุภั ณ ฑ์ ที ่ด ิน และ
สิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจาหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ไม่ต้องนามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้แผนพัฒ นาท้องถิ่นนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใช้ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น เป็ นกรอบในการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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5. การกากับดูแล
5.1 ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด และนายอ าเภอก ากั บ ดู แลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นดาเนินการทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่นและการนาแผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุด หนุ น ให้ แก่ ห น่ว ยงานอื่ น โดยถือเป็ นสาระส าคั ญ ที่ต้ องพิ จารณา
รายละเอีย ดของโครงการพั ฒ นาในข้อบั ญ ญั ติ/เทศบัญ ญั ติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่ าวต้อ ง
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ
5.2 การทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
(อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่
ทั้งนี้ ต้องคานึ งถึงระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสาคัญ
6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) แล้วเสร็จ
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหนองเรือ
1 ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน (แผนที่ประกอบ)
1) ที่ตั้ง
เทศบาลต าบลหนองเรือ ตั้ งอยู่ ในต าบลหนองเรื อ อ าเภอหนองเรือ จั งหวั ด
ขอนแก่ น มี พื้ น ที่ 4 ตารางกิ โลเมตร ห่ างจากกรุงเทพมหานคร 529 กิ โลเมตร โดยมี อ าณาเขต
ดังต่อไปนี้.ด้านทิศเหนือ :
แนวเขตตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมลิวร
รณ ตรงกิโลเมตร 45+800 ตามแนวเส้ นตั้งฉาก 1,250 เมตร
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากศูนย์กลางถนนมลิ ว รรณ ตรงกิโลเมตร 44 ตามเส้ นตั้งฉาก
1,250 เมตร
ด้านทิศตะวันออก: จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ผ่านถนนมลิวรรณ ตรง
กิโลเมตร 44+000 ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถน
นมลิวรรณตามแนวเส้นตั้งฉาก 750 เมตร
ด้านทิศใต้ :
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมลิวรรณ ตรงกิโลเมตร 45+800
ตามแนวเส้นตั้งฉาก 750 เมตร
ด้านทิศตะวันตก :จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1
2) ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตาบลหนองเรือ มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายมี
การระบายน้าดี ความสมบูรณ์ของดินต่า มีแม่น้าเซินด้านทิศตะวันตกของชุมชน
3) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.18 องศาเซลเซียส
ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และมีช่วงอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20 - 25 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม
– มกราคม ในฤดูหนาว และสภาพโดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน
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4) ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างต่าถึงปาน
กลาง
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวแต่เกษตรกรนิยมปลูกข้าว เนื่องจากมีพื้นที่จากัดและมี
การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชไร่ ได้แก่ อ้อย โดยลักษณะการใช้ที่ดิน พื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
จานวน 2,500 ไร่ แยกเป็น
- พื้นที่อาศัย 930 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 37.20 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่พาณิชยกรรม 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของพื้นที่ทั้งหมด
- สวนสาธารณะ/นันทนาการ 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่อุตสาหกรรม 40 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 80 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่เกษตรกรรมและอื่นๆ 1,300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ประกอบด้ ว ยหมู่บ้ าน 4 หมู่ บ้ านมี พื้ น ที่ อ ยู่ในเทศบาลต าบลหนองเรือ ทั้ งหมด 4
หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ
นางสิริลักษมี นวลบุตรดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ
นางกมลวรรณ แสนวันดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองเรือ
นางทองสุข ซุยทอง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านหนองเรือ
นายสมพงษ์ สวัสดิ์วงษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลหนองเรือ มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองเรือ ในปี
พ.ศ. 2554 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,424 คน จาก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,797 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 1,424 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,797 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 ปัญหาคือการ
แข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหาของเทศบาล คือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ร ะมั ด ระวั ง สอดส่ อ งพฤติ ก รรมและให้ ร ายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้ งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,797 คน
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1,424 คน
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จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2554)
- จานวนผู้ มาใช้สิ ทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 1,424 คน จากผู้มีสิ ทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 1,797 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1,424 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 1,797 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตาบลหนองเรือมีสภาเทศบาลที่มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
จานวน 12 คน อยู่ในวาระ 4 ปี โดยมีรูปแบบการบริหารงานที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
นายกโดยตรงมี คณะผู้บริหารที่ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี
จานวน 2 คน และมีส่วนราชการภายในประกอบด้วย สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี.้ (1) สานักปลัดเทศบาล
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของเทศบาล และราชการมิ ได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ได้แก่ งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้ าที่ งานพัฒ นาชุมชน งานทะเบียนราษฎรและบัตร งานนิติการ งานแผนและ
งบประมาณ
(2) กองคลัง
มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองช่าง
มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานวิศวกรรม
งานธุรการ งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่น
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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(5) กองการศึกษา
มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานธุรการ งาน
โรงเรียนและงานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

อานวยการท้องถิ่นต้น

บริหารงานท้องถิ่นต้น

บริหารงานท้องถิ่น
กลาง

ลาดั ส่วนราชการ
บ

อัตรากาลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลหนองเรือ
จานวนผู้ดารงตาแหน่งในระดับต่าง ๆ
รวม ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
รวม รวมพนักงาน
จานว ประจา ตาม ทั่วไ จานวน เทศบาลและ
น
ภารกิ ป พนักงาน พนักงานจ้าง
พนักง
จ้าง
จ
าน
เทศบา
ล

1 สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

1

5

3

1

1

13

1

6

3

9

22

2 กองคลัง

1

1

1

1

1

-

-

5

-

2

1

3

8

3 กองช่าง

1

-

-

-

2

-

-

3

-

1

4

5

8

4 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

1

-

-

-

1

1

4

2

6

8

5 กองการศึกษา

-

-

-

-

1

-

-

1

-

2

-

2

3

2

1

4

7

7

1

1

23

1

15

10

26

49

รวม

3 ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวน 4 หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. 2562)
หมูท่ ี่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
หญิง (คน)
1
บ้านหนองเรือ
815
501
2
บ้านหนองเรือ
333
681
10
บ้านหนองเรือ
554
722
13
บ้านหนองเรือ
371
283
รวมทั้งสิ้น
2,074
2,187

ชาย (คน)
560
661
713
232
2,166
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จานวนประชากรของเทศบาลตาบลหนองเรือ
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
565 521 569 524 564 514 559 505
673 672 669 680 667 677 667 680
695 726 700 710 697 724 704 718
250 308 243 300 243 305 237 249

หมู่
ที่
1
2
10
13

พ.ศ. 2557
ชาย หญิง
570 525
666 658
682 722
246 290

รวม

2,164 2,195 2,183 2,227
4,359
4,410

หมูท่ ี่
1
1
2
2
10
10
10
13

2,181 2,214
4,395

2,171 2,220 2,167 2,152
4,391
4,319

จานวน 8 ชุมชน (ปี พ.ศ. 2562)
ชื่อชุมชน
จานวนครัวเรือน
หญิง (คน)
ตลาดสดที่หนึ่ง
393
193
บูรพา
422
308
ทรัพย์เจริญพัฒนา
152
349
ร่วมใจ
181
332
กลางสวรรค์พัฒนา
217
269
หนองเรือทุ่งศรีทอง
191
277
บ้านใหม่ศรีทอง
146
176
เจ้าพ่อแสนเมือง
371
283
รวมทั้งสิ้น
2,074
2,187

พ.ศ. 2562
ชาย หญิง
560 501
661 681
713 722
232 283
2,166 2,187
4,353

ชาย (คน)
209
351
372
289
228
298
187
232
2,166

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
เทศบาลตาบลหนองเรือ ประกอบด้วย 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบูรพา ชุมชนตลาด
สดที่หนึ่ง ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา,ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง, ชุมชนร่วมใจ,ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง,
ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา และชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง มีประชากรทั้งสิ้น 4,353 คน แยกเป็น
ชาย 2,166 คน หญิง 2,187 คน และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,074 ครัวเรือน
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กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จาแนกตามกลุ่มอายุ

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวมทั้งสิ้น
(คน)

0 – 5 ปี
6 – 12 ปี
13 – 17 ปี
18 – 25 ปี
26 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 – 89 ปี
90 ปีขึ้นไป
รวม

150
191
119
233
454
347
351
207
76
33
5
2,166

113
157
146
237
426
343
371
221
110
52
11
2,187

263
348
265
470
880
690
722
428
186
85
16
4,353

หมายเหตุ

หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ มีการจัดการด้านการศึกษาในเขต
เทศบาลตาบลหนองเรือมีสถานศึกษาหลายแห่ง ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย
และการศึกษานอกระบบ โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลหนองเรือ จานวน 1 แห่ง มี
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลหนองเรือ จานวน 1 แห่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จานวน 1 แห่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง ตามข้อมูล
ดังนี้
ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
จานวน
จานวนนักเรียน
ที่
ชื่อสถานศึกษาของเทศบาล
ครู
(คน)
ชาย
หญิง
รวม
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรือ
2
20
17
37
2 โรงเรียนเทศบาลตาบลหนองเรือ 1
2
7
6
13
รวม
4
27
23
50
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ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ชื่อสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนอนุบาลเรณู
โรงเรียนอนุบาลนันทพร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ศูนย์บริหารการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ
อาเภอหนองเรือ (กศน.)
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
วิทยาเขตหนองเรือ
4.2 สาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลมีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้.- สถานพยาบาลของรัฐ ขนาด 92 เตียง
- ศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์ ศสมช.
- คลีนิคเอกชน
- บุคลากรด้านสาธารณสุข
- แพทย์
- ทันตแพทย์
- เจ้าพนักงานทันตกรรม
- พยาบาล
- เภสัชกร
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักกายภาพบาบัด
- นักเทคนิคการแพทย์
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
- นักรังสีการแพทย์
- เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
- นักโภชนาการ
- เจ้าพนักงานเวชสถิติ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
- อสม.

จานวนครู
(คน)
23
8
44
154
38

จานวนนักเรียน
(คน)
143
43
1,032
2,533
6,425

22

863

จานวน 1 แห่ง
จานวน 9 แห่ง
จานวน 2 แห่ง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

8 คน
5 คน
3 คน
82 คน
8 คน
5 คน
4 คน
2 คน
5 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
4 คน
1 คน
95 คน
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4.3 อาชญากรรม
เทศบาลตาบลหนองเรือ มีเหตุอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้นน้อยครั้ง เพราะเป็นสังคม
เมืองที่มีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ปัญหาหลักๆ จะมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทาลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลตาบลหนองเรือ ก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้ อมู ล พื้ น ฐานพบว่า ส่ ว นมากครัว เรือ นมีก ารป้ องกัน ภั ย อาชญากรรมอย่างถู กวิธี มีค วาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ในระดับที่เพียงพอระดับหนึ่ง มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม
วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลหนองเรือ และได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจา คือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็ น ปั ญ หาที่ ชุม ชนได้รั บ ผลกระทบเป็ น อย่างมาก การแก้ไขปั ญ หา คือ การแจ้งเตื อนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหาย และโทษที่ได้รับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร.
เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลตาบลหนองเรือ จะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเทศบาลตาบลหนองเรือ จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรหนอง
เรือได้แจ้งให้กับเทศบาลตาบลหนองเรือ ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ มีผู้ที่ติดยาเสพ
ติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลตาบลหนองเรือ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลหนองเรือ สามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็น
เรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลตาบลหนองเรือ ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลตาบลหนองเรือ ได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(1) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
(4) ดาเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
(5) ดาเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
(6) ดาเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
(7) ดาเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย
ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(8) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
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(9) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อาเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การ
สนับสนุน
(10) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตาบลหนองเรือ ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจาทางวิ่งผ่านโดยวิ่ง
จากขนส่งจังหวัดขอนแก่น ผ่านอาเภอบ้านฝาง อาเภอหนองเรือ และอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่เทศบาลตาบลหนองเรือ โดยทางถนน ซึ่งสามารถเดินทาง
ติดต่อกับอาเภอและจังหวัดต่าง ๆ 2 เส้นทางหลัก ดังนี้
1. ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 12 สายขอนแก่น - เมืองเลย
2. ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2187 สายหนองเรือ - บ้านแท่น
หนองเรือ - ขอนแก่น
ระยะทาง
45 กิโลเมตร
หนองเรือ – เลย
ระยะทาง
155 กิโลเมตร
หนองเรือ – ชัยภูมิ
ระยะทาง
107 กิโลเมตร
หนองเรือ - อ.ชุมแพ
ระยะทาง
36 กิโลเมตร
หนองเรือ – อ.บ้านฝาง
ระยะทาง
24 กิโลเมตร
ถนนภายในตาบล
1. ถนน คสล. จานวน 70 สาย สภาพใช้งานได้ดี
2. ถนนลาดยาง จานวน 5 สาย สภาพใช้งานได้ดี
3. ถนนลูกรัง จานวน 2 สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลาบากในฤดูฝน
สะพาน จานวน 1 สะพาน
ตามที่เทศบาลตาบลหนองเรือได้ดาเนินโครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล
ตาบลหนองเรือ เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหา
คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จานวน 332 จุด คิดเป็นพื้นที่ที่
ได้รับบริการ 99.00 ของพื้นที่ทั้งหมด ยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
พื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลตาบลหนองเรือ จึงไม่
สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย
เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาล
ตาบลหนองเรือ ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
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5.3 การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ จานวน 2,074 ครัวเรือน ใช้น้าประปาที่
ผลิตโดยการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอหนองเรือ ซึ่งมีกาลังการผลิตเพียงพอ โดยมีแหล่งน้าดิบที่สาคัญ
คือ เขื่อนอุบลรัตน์และแหล่งน้าดิบสารอง คือ แม่น้าเซิน ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิด
เป็น 100เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหลังคาเรือนที่ขยายออกไปนอกแนวเขตท่อเมน
ประปาก็อาจได้รับผลกระทบน้าประปาไหลน้อยบ้างหรือช่วงเกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางเทศบาลตาบล
หนองเรือ ได้แก้ไขปั ญ หาโดยการรถบรรทุกน้าแจกจ่ าย เทศบาลตาบลหนองเรือ ก็ได้นาโครงการ
เกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้าสารองใต้ดิน แหล่งน้าดิบที่
ใช้ผลิตน้าประปาได้จาก แม่น้าเซิน แหล่งน้าบาดาลใต้ดนิ
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเรือ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน
ได้ นิ ย มใช้ โ ทรศั พ ท์ ส่ ว นบุ ค คลแทน ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ ร วดเร็ ว และสามารถใช้ ร ะบบ
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สาหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการ
ติดต่อสื่อสารใช้อยู่
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
เทศบาลตาบลหนองเรือ มีสานักงานไปรษณีย์ จานวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา
08.00 – 16.00 น. ในวัน จั น ทร์ – เสาร์ (วัน เสาร์ครึ่งวัน ) หยุด วัน อาทิต ย์ และมี บ ริษัท เคอร์รี่
จานวน 1 แห่ง ให้บริการทุกวัน
- มีหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านมีครบทั้ง 4 หมู่บ้าน
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สานักงานเทศบาลตาบลหนองเรือ
- เทศบาลตาบลหนองเรือ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบาง
รายการ ที่ยังคลาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นมีไว้สาหรับการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่ เทศบาลต าบลหนองเรือ ในการด าเนิ น ภารกิ จ บริก ารสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมา
ให้บริการได้
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่เทศบาลตาบลหนองเรือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ทานา รองลงมา คือ ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน คือ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย
6.2 การประมง
ในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น
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6.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจาหน่ายและ
บริโภคเองในครัวเรือน
6.4 การบริการ
- รีสอร์ท
จานวน 3 แห่ง
- ร้านอาหาร/คาราโอเกะ
จานวน 2 แห่ง
- โรงแรม (บังกะโล) จานวนห้องพักรวม 21 ห้อง
จานวน 2 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเรือไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ และส่งเสริมกิจกรรมของวัดต่าง ๆ ประเพณี
สาคัญในท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีบุญบวชนาค บุญบั้งไฟ บุญกฐิน งาน
ประเพณีบุญเบิกบ้าน (สรงน้าพระแท่น) งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันกตัญญูและวัน
สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ
6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ มีโรงงานอุตสาหกรรม คือ โรงงานน้าตาลมิตรภูเวียง
จานวน 1 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร
4
แห่ง สถานีบริการน้ามัน
2 แห่ง
บริษัท
แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด
แห่ง ตลาดสด
1 แห่ง
ร้านค้าต่าง ๆ
81
แห่ง โรงฆ่าสัตว์
- แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต
2
แห่ง อู่ซ่อมรถ
6 แห่ง
ลานค้าชุมชน
1
แห่ง
สถานที่จาหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จานวน 56 แห่ง
องค์กร/กลุ่มอาชีพ
จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทาให้ได้
ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน
6.8 แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกาลังแรงงาน
ร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่
ใกล้เคียงระดับจังหวัด โดยเฉพาะด้านแรงงาน ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี รับจ้างทางานใน
พื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานโรงงาน้าตาลใกล้บ้านแต่ส่วนมากจะรับเป็นฤดูกาล

โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

31
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน
วัดในพระพุทธศาสนา 3 แห่ง คือ วัดสิทธาราม วัดสิทธิการาม และวัดตลาดหนองเรือ
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีสาคัญในท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีบุญบวชนาค บุญ
เดือนหก (บุญบั้งไฟ)บุญกฐิน งานประเพณีบุญเบิกบ้าน (สรงน้าพระแท่น) งานประเพณีลอยกระทง
ประเพณีวันกตัญญูและวันสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีทาบุญกลางบ้าน
ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการทอเสื่อจากต้นกก สานแห
ภาษาถิ่น ประชาชนภาษาอีสาน
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ ได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะ
เป็น กลุ่มทอสื่อกก กลุ่มดอกไม้จันทน์ ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากแม่น้าเซิน
(อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่
สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
8.2 ป่าไม้ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเรือ ไม่มีป่าไม้
8.3 ภูเขา ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเรือ ไม่มีภูเขา
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก เป็นที่นา
ไร่ สวน ที่ อยู่ อาศัย ร้ านค้ า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพื้ นที่ เพี ยงเล็ ก น้ อยที่ เป็ น พื้ น ที่
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ค่อนข้างเป็นเมือง อากาศที่มีมลพิษค่อนข้างสูง ไม่สามารถที่
จะนาน้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น และน้าในการเกษตร
ก็ต้องรอฤดูฝ น มีแหล่ งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญ หาคือยังไม่ส ามารถหาแหล่ งน้าส าหรับ
การเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็ นของประชาชนและเอกชน มีโครงการปลูกต้นไม้ในวัน
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สาคัญต่าง ๆ ในพื้น ที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
9. ด้านสิ่งแวดล้อม
9.1 การระบายน้า/การบาบัดน้าเสีย
- พื้นที่ที่น้าท่วมเป็นประจา คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของพื้นที่ทั้งหมดบริเวณถนน
พัฒนามงคล
- ระบบน้าเสีย West Land 2 แห่ง คือ ข้างทางถนนมลิวรรณและโรงงานน้าตาล
ยังไม่เพียงพอ
- พื้นที่การระบายน้ายังไม่มีระบบบาบัดน้าเสียรวมในชุมชน มีเพียงท่อและรางระบาย
น้าตามถนนบางสาย ยังไม่ครอบคลุม
9.2 การกาจัดขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะ ประมาณ 7 ตัน/วัน
- การกาจัดใช้วิธีเผาทาลาย โดยเตาเผาขยะไร้มลพิษของเทศบาล
- พื้นที่สาหรับกาจัดขยะ 6 ไร่ อยู่ห่างจากชุมชน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
9.3 พื้นที่สาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ
- สวนสาธารณะสระหนองเรือ จานวน 15 ไร่
- สวนป่าวัดสิทธาราม
จานวน 30 ไร่
- อ่างเก็บน้าหนองแซง
จานวน 45 ไร่
- สวนหย่อม/ พื้นที่สีเขียว
จานวน 11 แห่ง
2 10. ด้านกีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองเรือ มีสถานที่สาหรับด้านนันทนาการ ดังนี้
1) สนามกีฬาเอนกประสงค์
จานวน 2 แห่ง
2) สนามฟุตบอล
จานวน 2 แห่ง
3) สนามบาสเก็ตบอล
จานวน 2 แห่ง
4) สนามตระกร้อ
จานวน 3 แห่ง
5) ห้องสมุดประชาชน
จานวน 1 แห่ง
6) สวนสาธารณะ
จานวน 1 แห่ง
11. การคลังเทศบาล
การบริหารรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง
ด้านรายรับ
ปี 2557
จานวน 41,218,982.07
ปี 2558
จานวน 42,300,147.40
ปี 2559
จานวน 41,514460.22
ปี 2560
จานวน 49,323,260.59
ปี 2561
จานวน 49,534,231.49

5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ด้านรายจ่าย
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

36,825,499.14
33,852,221.71
34,789,653.71
41,829,305.03
43,959,954.65

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1. รถบรรทุกขยะ
จานวน 3 คัน
- รถบรรทุกขยะ คันที่ 1 ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
- รถบรรทุกขยะ คันที่ 2 ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544
- รถบรรทุกขยะ คันที่ 3 ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2554
2. รถยนต์ดับเพลิง
จานวน 1 คัน
- รถดับเพลิง
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2545
3. รถยนต์บรรทุกน้า มีจานวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้าช่วยดับเพลิง ขนาด 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
4. รถกระเช้า
จานวน 1 คัน
5. รถตักหน้าขุดหลัง
จานวน 1 คัน
6 รถยนต์ส่วนกลาง (รถ 4 ประตู)
จานวน 4 คัน
7 รถตู้ส่วนกลาง
จานวน 1 คัน
8 รถจักรยานยนต์
จานวน 5 คัน
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้ในงานสานักงาน)
จานวน 16 เครื่อง
10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์
จานวน 10 เครื่อง
11 รถตัดหญ้าแบบเข็น
จานวน 3 คัน
12 รถตัดหญ้าแบบสายสะพาย
จานวน 6 เครื่อง
13 เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 3 เครื่อง
14 เครื่องโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
15 เครื่องฉายภาพระบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
16 เครื่องปริ๊นเตอร์
จานวน 12 เครื่อง
17 เครื่องพิมพ์ดีด
จานวน 1 เครื่อง
18 กล้องถ่ายรูป
จานวน 5 ตัว
19 กล้องวีดีโอ
จานวน 1 ตัว
20 เครื่องสูบน้า
จานวน 1 เครื่อง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ทาการประเมิน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธี การสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน
(Simple Random Sampling) จานวนร้อยละ 5 ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การ
กาหนดตัวอย่าง (Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane
(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 0.05 ซึ่งดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตัวแทนครั วเรือนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มหลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เครื่ อ งที่ ใ ช้ ก ารประเมิ น ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามแบบมี โ ครงสร้ า งและกึ่ ง โครงสร้ า ง
(Structured and Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน
ตามจานวนขนาดตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมิ นผล
ความพึงพอใจการให้บริการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความ
พึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ประเด็น จานวน 26 ข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมคาตอบ
และปลายปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ( Check List ) รวมจานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 26 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ จานวน 6 ข้อ
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ จานวน 7 ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จานวน 6 ข้อ และความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ปลายเปิด
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3.3 กระบวนการประเมินผล
3.3.1 การวางแผน
- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อทาความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจเป้าหมาย
3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล
- สร้ า งกรอบการประเมิ นผล โดยใช้ แ นวทางของ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ และผู้ประเมินสร้างขึ้น
- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
3.3.3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน
- นาเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยดาเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในเทศบาลตาบลหนอง
เรือ ตอบแบบสอบถาม
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนามาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS
for WINDOWS ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f)
ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษานามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ทางสถิติที่สาคัญหลายอย่างถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพื่อให้ ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้
3.6.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กัน
มากที่สุดใช้สัญลักษณ์ X ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยนาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

จานวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อกาหนดให้
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3.6.2 ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้
โดยการพิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ากันมากที่สุด หรือมีความถี่มาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม
3.6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance)
การวัดการกระจายด้ว ยส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุ ด
มีลักษณะคล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกาลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับ
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย
σ 2 และค่ า รากที่ ส องของความแปรปรวน เรี ย กว่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เขี ย นสั ญ ลั ก ษณ์
แทนด้วย σ
3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปล
ผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (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
มีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00 ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการ

- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50
ให้บริการ
3.7.3 นาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบ
หาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ 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
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
ต่ากว่า 2.5
น้อยกว่าร้อยละ 50
0
3.7.4 สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดปิดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กันให้อยู่ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรูปแบบความเรียง
3.8 การนาเสนอข้อมูล
นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของเทศบาลตาบลหนอง
เรื อ อาเภอหนองเรื อ จั งหวัดขอนแก่น ซึ่งสอบถามความคิดเห็ นของตัวแทนครั ว เรือนใน เขตรับผิ ดชอบ
จานวน 366 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
การรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ คือ ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความ
สะดวก แก่ผู้มารับบริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทาการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาบลหนองเรือ 4 งานบริการที่ต้องการประเมิน คือ
1. งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
3. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
4. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ซึง่ นาเสนอรายละเอียดตามลาดับและงานบริการทีท่ าประเมินต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของ 4 งานบริการ
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ คือ
1. งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
3. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
4. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตอนที่ 4 สรุปผลการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ
เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพศชาย

172

46.99

เพศหญิง

194

53.01

รวม

366

100.0

จากตารางที่ 1 พบว่ า ข้อมู ล ผู้ ตอบแบบสอบถามเพื่อวัด ความพึ งพอใจของผู้ รับบริก าร

ใน

เทศบาลตาบลหนองเรือ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 366 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.01
รองลงมา คือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.99
ชาย, 172, 47.0%
หญิง, 194, 53.0%

ชาย

หญิง

ภาพที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามเพศ

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามช่วงอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่า 18 ปี

5

1.37

อายุ 18 – 30 ปี

55

15.03

อายุ 31 - 50 ปี

115

31.42

อายุ 51 – 60 ปี

120

32.79

อายุสูงกว่า 60 ปี

71

19.40

366

100.0

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในเทศบาล
ตาบลหนองเรือ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 366 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.79
รองลงมา คือ อายุ 31 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.42 และต่าสุด คือ อายุต่ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.37
อายุสงู กว่า60ปี,
71, 19.4%

อายุตา่ กว่า 18 ปี,
5, 1.4%

อายุ31-50ปี,
115, 31.4%

อายุ51-60ปี,
120, 32.8%

อายุตา่ กว่า 18 ปี

อายุ18-30ปี,
55, 15.0%

อายุ18-30ปี

อายุ31-50ปี

อายุ51-60ปี

อายุสงู กว่า60ปี

ภาพที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามช่วงอายุ

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

ประถมศึกษา

130

35.52

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

129

35.25

อนุปริญญา/ปวส.

33

9.02

ปริญญาตรี

51

13.93

สูงกว่าปริญญาตรี

23

6.28

รวม

366

100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในเทศบาล
ตาบลหนองเรือ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 366 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 35.52 รองลงมา คือ การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 35.25 และต่าสุด คือ การศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.28
ปริญญาตรี, 51, 13.9%

สูงกว่าปริญญาตรี,
23, 6.3%

ประถมศึกษา,
130, 35.5%

อนุปริญญา/ปวส.,
33, 9.0%

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
, 129, 35.2%

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ภาพที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

แม่บ้าน

77

21.04

เกษตรกร

165

45.08

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

70

19.13

รับราชการ

35

9.56

รัฐวิสาหกิจ

5

1.37

นักเรียน/นักศึกษา

4

1.09

อื่นๆ ระบุ..(รับจ้างทั่วไป)

10

2.73

366

100.0

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในเทศบาล
ตาบลหนองเรือ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 366 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 45.08
รองลงมา คือ แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.04 และต่าสุด คือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.09
รัฐวิสาหกิจ, 5, 1.4%
รับราชการ, 35, 9.6%

นักเรียน/นักศึกษา,
4, 1.1%

อืนๆ(รับจ้างทัวไป),
10, 2.7%

แม่บา้ น, 77, 21.0%

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
, 70, 19.1%

เกษตรกร, 165, 45.1%

แม่บา้ น

เกษตรกร

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

รัฐวิสาหกิจ

นักเรียน/นักศึกษา

อืนๆ(รับจ้างทัวไป)

รับราชการ

ภาพที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามอาชีพ
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม
งานบริการด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว

95.47

4.77

0.38

มากที่สุด

95.32

4.77

0.38

มากที่สุด

95.15

4.76

0.41

มากที่สุด

95.26

4.76

0.31

มากที่สุด

ผู้รับบริการ

95.36

4.77

0.37

มากที่สุด

1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

95.37

4.77

0.33

มากที่สุด

โดยรวม

95.32

4.77 0.36

มากที่สุด

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x = 4.77, S.D. = .36) เมื่อพิจารณา ตามด้าน
ย่อย พบว่า ขั้นตอนการให้ บริ การมีร ะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่ องตัว มีค่าเฉลี่ ยสู งสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.47 ( x = 4.77, S.D. = .38)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม
งานบริการด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ

95.40

4.77

0.39

มากที่สุด

95.28

4.76

0.42

มากที่สุด

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง

95.15

4.76

0.40

มากที่สุด

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ

95.10

4.76

0.42

มากที่สุด

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ

95.13

4.76

0.45

มากที่สุด

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และ

95.20

4.76

0.47

มากที่สุด

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่

95.15

4.76

0.46

มากที่สุด

โดยรวม

95.20

4.76 0.45

มากที่สุด

ผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เสียงตามสาย/เอกสาร

ผู้รับบริการ

สะดวก

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x = 4.76, S.D. = .45) เมื่อพิจารณา ตามด้าน
ย่อย พบว่า มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x =
4.77, S.D. = .39)

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม
งานบริการด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม

95.26

4.76

0.41

มากที่สุด

95.27

4.76

0.45

มากที่สุด

95.22

4.76

0.42

มากที่สุด

95.19

4.76

0.53

มากที่สุด

95.18

4.76

0.48

มากที่สุด

ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ

95.32

4.77

0.35

มากที่สุด

โดยรวม

95.24

4.76 0.44

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x = 4.76, S.D. = .44) เมื่อพิจารณา ตามด้านย่อย
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x = 4.77, S.D. = .35)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม
งานบริการด้านที่ 4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ

95.28

4.76

0.43

มากที่สุด

95.20

4.76

0.46

มากที่สุด

95.43

4.77

0.20

มากที่สุด

95.26

4.76

0.44

มากที่สุด

95.14

4.76

0.33

มากที่สุด

95.32

4.77

0.50

มากที่สุด

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

95.24

4.76

0.49

มากที่สุด

โดยรวม

95.27

4.76 0.55

มากที่สุด

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x = 4.76, S.D. = .55) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย
พบว่า ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.43
( x = 4.77, S.D. = 1.20)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

(x)

(S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

95.32

4.77

0.36

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.20

4.76

0.43

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

95.24

4.76

0.44

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

95.27

4.76

0.55

มากที่สุด

95.26

4.76

0.45

มากที่สุด

โดยรวม

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน อยู่ใน ระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. = .36)
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.27 ( x =4.76, S.D. = .55) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24
( x =4.76, S.D. = .44) และ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x =4.76,
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ภาพที่ 6 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ
งานบริการที่ 1 งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก

95.87

4.79

0.32 มากที่สุด

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ

95.38

4.77

0.33 มากที่สุด

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ

94.99

4.75

0.38 มากที่สุด

95.35

4.77

0.39 มากที่สุด

95.24

4.76

0.41 มากที่สุด

95.27

4.76

ซับซ้อน มีความชัดเจน

แนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง
โดยรวม

95.35

0.41 มากที่สุด
มากที่สุด
4.77 0.37

จากตารางที่ 10 พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจในงานบริ ก ารด้ า นโยธา และการขออนุ ญ าตปลู ก
สิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.35 ( x = 4.77, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ขั้นตอนการให้บริการมี
ระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.87 ( x = 4.79,
S.D. = 0.32)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

2. ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ

95.74

4.79

0.54

มากที่สุด

95.31

4.77

0.57

มากที่สุด

95.42

4.77

0.35

มากที่สุด

95.32

4.77

0.42

มากที่สุด

95.14

4.76

0.52

มากที่สุด

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

95.20

4.76

0.46

มากที่สุด

สถานที่

95.51

4.78

0.41

มากที่สุด

95.38

4.77 0.47

มากที่สุด

ผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ

โดยรวม

จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา และการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลตาบลหนองเรือ

ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดย

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.38 ( x = 4.77, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่ามีช่องทาง
การให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.74( x = 4.79,
S.D. = 0.54)

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

95.32

4.77

0.25

มากที่สุด

95.21

4.76

0.52

มากที่สุด

95.36

4.77

0.42

มากที่สุด

95.08

4.75

0.41

มากที่สุด

95.17

4.76

0.47

มากที่สุด

95.25

4.76

0.38

มากที่สุด

95.23

4.76 0.41

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ
โดยรวม

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา และการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ( x = 4.76, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูง สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x = 4.77,S.D. = 0.42)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น

95.20

4.76

0.35

มากที่สุด

95.00

4.75

0.49

มากที่สุด

95.31

4.77

0.47

มากที่สุด

95.11

4.76

0.43

มากที่สุด

95.00

4.75

0.40

มากที่สุด

95.21

4.76

0.58

มากที่สุด

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ

95.37

4.77

0.51

มากที่สุด

โดยรวม

95.17

4.76 0.46

มากที่สุด

ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอย
รับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา และการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.17 ( x = 4.76, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x = 4.77,S.D. = 0.38)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการงานบริการ
ด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

95.35

4.77 0.37

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.38

4.77 0.47

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

95.23

4.76 0.41

มากที่สุด

4. ด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก

95.17

4.76 0.46

มากที่สุด

โดยรวม

95.28

4.76 0.43

มากที่สุด

จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ในภาพรวม ของเทศบาลตาบลหนองเรือ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ 95.28
( x =4.76, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.38 ( x =4.77, S.D. =0.47) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.35 ( x =4.77,S.D. =0.37) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.23( x =4.76, S.D.=0.41) และด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.17( =4.76, S.D. =0.46)
95.4
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95.25
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95.05

ร้อยละ, 95.38
ร้อยละ, 95.35
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ภาพที7่ แสดงร้อยละความพึงพอใจงานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ในภาพรวม 4 ด้าน
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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งานบริการที่ 2 ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน

95.32

4.77

0.41

มากที่สุด

95.11

4.76

0.52

มากที่สุด

95.10

4.76

0.38

มากทีส่ ุด

95.12

4.76

0.39

มากที่สุด

95.23

4.76

0.31

มากที่สุด

1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

95.44

4.77

0.25

มากที่สุด

โดยรวม

95.22

4.76 0.38

มากที่สุด

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ

จากตารางที่ 15 พบว่าระดับ ความพึงพอใจในด้านการรัก ษาความสะอาดในที่ส าธารณะ ของ
เทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.22 ( x = 4.76, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x = 4.77, S.D. = 0.25)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

2. ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ

95.53

4.78

0.37

มากที่สุด

95.36

4.77

0.36

มากที่สุด

ช่องทาง

95.24

4.76

0.35

มากที่สุด

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ

95.31

4.77

0.40

มากที่สุด

95.58

4.78

0.47

มากที่สุด

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

95.74

4.79

0.46

มากที่สุด

สถานที่

95.32

4.77

0.41

มากที่สุด

95.44

4.77 0.40

มากที่สุด

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย

โดยรวม

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x = 4.77, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เข้าถึงช่องทางการ
ให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.74 ( x = 4.79, S.D. =
0.46)

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

95.23

4.76

0.32

มากที่สุด

95.28

4.76

0.42

มากที่สุด

95.00

4.75

0.35

มากที่สุด

95.10

4.76

0.57

มากที่สุด

95.15

4.76

0.65

มากที่สุด

95.37

4.77

0.34

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ
โดยรวม

95.19
4.76 0.44 มากที่สุด
จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.19 ( x = 4.76, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x = 4.77,S.D. = 0.34)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่

95.28

4.76

0.54

มากที่สุด

95.34

4.77

0.50

มากที่สุด

95.74

4.79

0.42

มากที่สุด

95.36

4.77

0.48

มากที่สุด

95.00

4.75

0.31

มากที่สุด

95.19

4.76

0.54

มากที่สุด

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ

95.17

4.76

0.48

มากที่สุด

โดยรวม

95.30

4.76 0.47

มากที่สุด

จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับ
บริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x = 4.76, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ความสะดวกของสถานที่
ให้บริการโดยรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.74 ( x = 4.79,S.D. = 0.42)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจใน
ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

95.22

4.76 0.38

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.44

4.77 0.40

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

95.19

4.76 0.44

มากที่สุด

4. ด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก

95.30

4.76 0.47

มากที่สุด

โดยรวม

95.29
4.76 0.42 มากที่สุด
จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ในภาพรวม
ของเทศบาลตาบลหนองเรือ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x =4.76, S.D.
= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.44 ( x =4.77, S.D.=0.40) รองลงมาคือ ด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x =4.76, S.D. =0.47) ด้าน ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.22 ( x =4.76, S.D. = 0.38)

และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.19

( x =4.76, S.D. = 0.44) ตามลาดับ
ร้อยละ, 95.44
95.5
95.4
95.4
95.3
95.3
95.2
95.2
95.1
95.1

ร้อยละ, 95.30
ร้อยละ, 95.22

ร้อยละ, 95.19
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ภาพที่ 8 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ในภาพรวม 4 ด้าน
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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งานบริการที่ 3 ด้านรายได้หรือภาษี
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน

95.00

4.75

0.59

มากที่สุด

96.00

4.8

0.44

มากที่สุด

95.20

4.76

0.58

มากที่สุด

94.40

4.72

0.42

มากที่สุด

95.00

4.75

0.55

มากที่สุด

1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

94.60

4.73

0.44

มากที่สุด

โดยรวม

95.04

4.75

0.50

มากที่สุด

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ

จากตารางที่ 20 พบว่าระดับความพึ งพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ของเทศบาลตาบล
หนองเรือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.04 ( x =
4.75, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = 0.44)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

2. ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ

96.40

4.82

0.39

มากที่สุด

96.20

4.81

0.42

มากที่สุด

ช่องทาง

95.20

4.76

0.55

มากที่สุด

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ

94.40

4.72

0.37

มากที่สุด

94.00

4.7

0.39

มากที่สุด

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

95.00

4.75

0.55

มากที่สุด

สถานที่

96.00

4.8

0.33

มากที่สุด

95.32

4.77

0.43

มากที่สุด

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย

โดยรวม

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.32 ( x = 4.77, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = 0.39)

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ
การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

94.80

4.74

0.67

มากที่สุด

95.00

4.75

0.33

มากที่สุด

94.60

4.73

0.38

มากที่สุด

95.60

4.78

0.54

มากที่สุด

94.20

4.71

0.78

มากที่สุด

94.40

4.72

0.32

มากที่สุด

94.76

4.74

0.50

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ
3.4 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
โดยรวม

จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 94.76 ( x = 4.74, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78,S.D. = 0.54)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานทีต่ ั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก

96.00

4.8

0.33

มากที่สุด

95.00

4.75

0.59

มากที่สุด

94.60

4.73

0.62

มากที่สุด

95.80

4.79

0.39

มากที่สุด

95.60

4.78

0.65

มากที่สุด

96.20

4.81

0.35

มากที่สุด

95.20
95.48

4.76 0.66
4.77 0.51

มากที่สุด

เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์
และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ
โดยรวม

มากที่สุด

จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.48 ( x = 4.77, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.20 ( x = 4.81,S.D. =
0.35)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

62
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านสาธารณสุข ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

95.04

4.75 0.56

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.32

4.77 0.43

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

94.76

4.74 0.50

มากที่สุด

4. ด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก

95.48

4.77 0.51

มากที่สุด

โดยรวม

95.16

4.76 0.49

มากที่สุด

จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ของเทศบาลตาบลหนอง
เรือในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อย
ละ 95.16 ( x =4.76, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x =4.77, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. = 0.43)
ร้อยละ, 95.48

95.6

ร้อยละ, 95.32

95.4
95.2
95

ร้อยละ, 95.04
ร้อยละ, 94.76
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ภาพที่ 9 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านสาธารณสุข ในภาพรวม 4 ด้าน
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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งานบริการที่ 4 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน

95.34

4.77

0.34

มากที่สุด

95.36

4.77

0.33

มากที่สุด

95.28

4.76

0.50

มากที่สุด

95.20

4.76

0.22

มากที่สุด

95.60

4.78

0.41

มากที่สุด

1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

95.28

4.76

0.25

มากที่สุด

โดยรวม

95.34

4.77 0.34

มากที่สุด

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ

จากตารางที่ 25 พบว่าระดับความพึงพอใจในด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาล
ตาบลหนองเรือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.34
( x = 4.77, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. =
0.41)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

2. ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ

95.34

4.77

0.45

มากที่สุด

95.36

4.77

0.38

มากที่สุด

ช่องทาง

95.22

4.76

0.39

มากที่สุด

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ

95.33

4.77

0.38

มากที่สุด

95.24

4.76

0.47

มากที่สุด

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

95.31

4.77

0.46

มากที่สุด

สถานที่

95.30

4.77

0.41

มากที่สุด

95.30

4.77 0.42

มากที่สุด

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย

โดยรวม

จากตารางที่ 26 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.30 ( x = 4.77, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x = 4.77, S.D. =
0.38)

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการ
วางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

95.24

4.76

0.54

มากที่สุด

95.36

4.77

0.42

มากที่สุด

95.21

4.76

0.35

มากที่สุด

95.32

4.77

0.57

มากที่สุด

95.08

4.75

0.38

มากที่สุด

เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ

95.31

4.77

0.34

มากที่สุด

โดยรวม

95.25

4.76 0.43

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
เต็มใจ และมีความพร้อมในการบริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

จากตารางที่ 27 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.25 ( x = 4.76, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัว
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x = 4.77,S.D. =
0.42)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น

95.31

4.77

0.42

มากที่สุด

95.32

4.77

0.43

มากที่สุด

95.41

4.77

3.50

มากที่สุด

95.32

4.77

0.35

มากที่สุด

95.34

4.77

0.31

มากที่สุด

95.67

4.78

0.44

มากที่สุด

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ

95.21

4.76

0.48

มากที่สุด

โดยรวม

95.37

4.77 0.85

มากที่สุด

ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอย
รับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

จากตารางที่ 28 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.37 ( x = 4.77, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า การจัดสถานที่และอุปกรณ์
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.67 ( x =
4.78 ,S.D. = 0.44)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจใน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

95.34

4.77 0.34

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.30

4.77 0.42

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

95.25

4.76 0.43

มากที่สุด

4. ด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก

95.37

4.77 0.85

มากที่สุด

โดยรวม

95.32
4.77 0.51 มากที่สุด
จากตารางที่ 29 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม ของ
เทศบาลตาบลหนองเรือ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. =
0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x =4.77, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.34 ( x =4.77, S.D. = 0.34) ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.30 ( =4.77, S.D. = 0.42)

และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25

( x =4.76, S.D. = 0.43) ตามลาดับ
ร้อยละ, 95.37
95.38
95.36
95.34
95.32
95.3
95.28
95.26
95.24
95.22
95.2
95.18

ร้อยละ, 95.34
ร้อยละ, 95.30
ร้อยละ, 95.25
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ภาพที่ 10 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 4 ด้าน
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ตอนที่ 4 สรุปผลการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ
เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 30 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเทศบาลตาบลหนองเรือ
ค่าเฉลี่ย
ประเด็นหลัก

ความพึงพอใจ

ระดับความ

(x)

S. D

95.28

4.76

0.43

มากที่สุด

95.29

4.76

0.42

มากที่สุด

95.16

4.76

0.49

มากที่สุด

95.32

4.77

0.51

มากที่สุด

95.26

4.76

0.46

มากที่สุด

ร้อยละ

พึงพอใจ

1. ความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา และ
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2. ความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ
3. ความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือ
ภาษี
4. ความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม
โดยรวม

จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการ ของเทศบาลตาบลหนองเรือ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .46 เมื่อพิจารณาเป็นงาน
บริการ พบว่า ความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. = 0.51) รองลงมา ความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x =4.76, S.D. = 0.42) ความพึงพอใจ
งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 ( x =4.76, S.D. = 0.43)
และความพึงพอใจในงานบริ การด้านรายได้ห รือภาษีมีความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.16 ( x =4.76, S.D. = 0.49) ตามลาดับ

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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ภาพที่ 11 แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ความมุ่งหมายของการศึกษา
2. สรุปผล
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกของงานบริการของแก่ผู้มารับ
บริการเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นจานวน 4 ด้านบริการ คือ 4 งาน ดังนี้
1) งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2) งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
3) งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
4) งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
5.2 สรุปผล
การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนอง
เรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 366 คนในเขต
เทศบาลตาบลหนองเรือได้ผลสรุปดังต่อไปนี้
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้ บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ
อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. = .36) รองลงมาคือ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x =4.76, S.D. =
.55) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x =4.76, S.D. = .44) และ ด้าน
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ช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x =4.76, S.D. = .43) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน
เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งานบริการ ในภาพรวม ของเทศบาลตาบลหนองเรือ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .46 เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า
ความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. = 0.51) รองลงมา ความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x =4.76, S.D. = 0.42) ความพึงพอใจ
งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.28 ( x =4.76, S.D. =
0.43) และความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษีมีความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.16 ( x =4.76, S.D. = 0.49) ตามลาดับ
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและให้การ
บริการด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองเรือ
5.3 อภิปรายผล
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตาบลบ้านโนน อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นมีประเด็นน่าสนใจนามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในการบริการ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ พบว่า ในภาพรวมพบว่า มีความ
พึงพอใจร้อยละ 95.26 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองเรือ ว่าด้วยการ
บริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อม มีความสามัคคีเป็น
อัน ดีในหน่ว ยงาน สอดคล้ องกับ ทฤษฎีการบริห ารงานของ POSDCoRBใน 7ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10ผลปรากฏว่าเทศบาลตาบลหนองเรือได้ 10
คะแนน
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562
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สาหรับงานบริการแต่ละด้าน พบว่า
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการพบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.32แสดงว่า
เทศบาลตาบลหนองเรือ มีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพื่อการบริการอย่างต่อเนื่อง
และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าวว่าการวางแผนงานที่ดีและประชาชนมี
ความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็ จ ขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.20 เทศบาล
ตาบลหนองเรือ มีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับ ทราบข้อมูลข่าวสารของ ทต. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน และยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการเจ้าหน้าที่มีความ
พร้ อมในการให้ บ ริ การมีความเอาใจใส่ กระตื อรือร้ นเป็น มิตรในการให้ บริ การมี ความเสมอภาคในการ
ให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุ กด้านมีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาตอบข้อ
ซักถามให้ คาแนะน าแก่ ป ระชาชนผู้ ม ารับ บริ การอย่างเพี ยงพอสอดคล้ องกับแนวคิด ของสมิ ต สั ช ชุก ร
ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็จะทาให้เกิดความพึง
พอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้
บริการซ้าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการ
ให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึ งพอใจร้อยละ 95.27ซึ่งเป็ น
ความสาเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบคาถามของการบริการในเทศบาลตาบลหนองเรือที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบลได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจัดเป็น
สัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอก
มีความสะอาดและร่มรื่ นมีที่นั่งพักสาหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือแนะนาการ
ให้บริการเป็นอย่างดีตามลาดับจึงทาให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
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โดยสรุป เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพสูงในการบริการ
ประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน
สาหรับองค์กรตลอดไป และที่สาคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนผู้มารับบริการ
งานบริการ 4 งาน พบว่า
1. งานบริการด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย 95.28 ( x =4.76, S.D. = 0.43)
2. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย 95.29 ( x =4.76, S.D. = 0.42)
3. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย 95.16( x =4.76, S.D. = 0.49)
4. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย 95.32( x 4.77, S.D. = 0.51)
โดยสรุป เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพสูงในการ
บริการประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ยั่งยืนสาหรับองค์กรตลอดไป และที่สาคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนผู้มารับบริการ
5.4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า
1) ผลงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลตาบลหนองเรือ ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้
- ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ เทศบาลตาบลหนองเรือ มีกิจกรรมทาความ
สะอาดรอบเทศบาล
- เทศบาลตาบลหนองเรือมีการการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทาแผนประจาปี
การแข่งขันกีฬา และงานประเพณีต่างๆ
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2562

74
- การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ชุมชน แผนพัฒนา ทต. และการจัดกิจกรรมต่างๆ
- เทศบาลต าบลหนองเรื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นอย่างดี ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
- ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม การแจกเบี้ยยังชีพ ทางเทศบาลบริการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
2) สิ่งที่เทศบาลตาบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้
- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชารุด ในหมู่บ้าน
- ร่องระบายน้าในหมู่บ้าน
- อยากให้ทางเทศบาลตาบลหนองเรือ มีการกาจัดขยะที่ดีกว่านี้
3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- อยากให้ทางเทศบาลตาบลหนองเรือขุดลอกปรับปรุงและ ทาความสะอาด
สระหนองเรือ ให้เป็นสวนสุขภาพ เพื่อเป็นการออกกาลังกาย และพักผ่อน
- ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
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ส่วนที่ 2 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ประจาปี 2562 (กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)
งานบริการที่ 1. งานบริการด้าน.........................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
ที่

1

ตัวชี้วดั ความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

2

ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก

3

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

4

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
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งานบริการที่ 2. งานบริการด้าน.........................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
ที่
1

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

2

ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีชอ่ งทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก

3

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

4

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ
ที่นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
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งานบริการที่ 3. งานบริการด้าน.........................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
ที่
1

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

2

ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก

3

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

4

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ
ที่นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
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งานบริการที่ 4. งานบริการด้าน................................................................. ........................................................................
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
ที่
1

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

2

ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก

3

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

4

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คาแนะนาได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ
ที่นั่งคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าเทศบาลตาบลมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดทีเ่ ทศบาลตาบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
............................................................................................................................. ....................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................

ภาพลงพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

