
 
 

 
 
 
 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
และคุณภาพการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

ประจำปี 2563 
โดย 

 
 

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
โทร./โทรสาร 043-721445 
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มิติที ่2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
 

คะแนนเต็ม 25 
คะแนนที่ได้  

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ 

ได้ 

 
ผลการประเมิน/ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 

2.1 ร้อยละของระดบัความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 

 มากกว่าร้อยละ่ 95 ข้ึนไป 
 ไม่เกินร้อยละ 95 
 ไม่เกินร้อยละ 90 
ไม่เกินร้อยละ 85 
 ไม่เกินร้อยละ 80 
 ไม่เกินร้อยละ 75 
 ไม่เกินร้อยละ 70 
 ไม่เกินร้อยละ 65 
 ไม่เกินร้อยละ 60 

  ไม่เกินร้อยละ 55 
  น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 
 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 - หน่วยงานหรือสถาบันที่ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้ แก่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
- ดำเนินการสำรวจเมื ่อวันที่ …………..…..… 
2563 
- จำนวนประชากรในพ้ืนท่ี ณ วันที่
ดำเนินการสำรวจ จำนวน 12,632 คน 
- จำนวนประชากรผู้กรอกแบบสำรวจ จำนวน      
701 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรที ่
ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวม ร้อยละ 
95.41   
แยกเป็น 
 

1. ด้านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.08 

2. ด้านรายได้หรือภาษ ี
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.26 

2. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม   
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.80 

3. ด้านสาธารณสุข  
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.49 
 
 
 
 
 

เอกสารหนา้.................ถึงหน้า............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ เพื่อประเมินระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 4 งาน คือ (1) ด้านการศึกษา (2) ด้านรายได้หรือภาษี (3) ด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม  (4) ด้านสาธารณสุข 

 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.41 ( =4.77, S.D. = .28)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และงานบริการ 4 งาน  พบว่า ด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด โดยมีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x =4.79, S.D. =.29) 
รองลงมาคอื งานบริการด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.49 ( x =4.77, S.D. = .30) ด้าน
รายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .32) และงานบริการด้านการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.08  ( x =4.75, S.D. = .19) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับเช่นกัน 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดี สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ได้เป็นอย่างด ี

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
สูงในการบริการประชาชนดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรตลอดไป และที่สำคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อใหญ่  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.41 (ได้ระดับ 10 
คะแนน)  

 
 
 
 
 

x
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คำนำ 

 

 การศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference) ระหว่างมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ

ใหญ่  อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ

แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548 

 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ มีความมุ่งหมายที่จะสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการ

ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ที่เน้นการ

ประเมินผลเชิงระบบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังได้

ทำการประเมินผลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อยกระดับ

คุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

 การศึกษาเพื่อประเมินครั้งนี้ สำเร็จลงได้ เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ

คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ที่อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและขอขอบคุณคณะ

ผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน ที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนผู้ให้ข้อมูล ทุกท่าน ทำให้การดำเนินงาน

ศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จึงขอขอบคุณไว้  

ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

   

 สำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

กันยายน 2563 
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สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive  Summary) 

คำนำ 

สารบัญ 

บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน 

1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน 

1.2.1 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

          1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

1.4 กรอบการประเมินผล 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

บทที ่2 แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 

2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริการราชการแผ่นดิน 

2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.7 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.8 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.9 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการประเมินผล 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน 

 
 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว  ทุก
ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนา มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและที่สำคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป้าหมายของการบริการ
ประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดซึ่งในสังคมมี
กลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ทำให้มาตรการในการตรวจสอบและประเมินดำเนินการได้ยาก ซ่ึงแตกต่างกับ
ภาคเอกชนที่สามารถดำเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบผลขาดทุนและกำไรของแต่ละปีว่าเพิ่มหรือลด 
ทั้งนี้มาตรการวัดผลกำไรขาดทุนเป็นเรื ่องของตัวเลขที่สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการ
ดำเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐแต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี 
ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่างพยายามกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพใน
การบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของ
ภาคเอกชนและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้นำแนวคิดสัญญา/ข้อตกลง
การบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มีการปฏิบัติงาน
ที ่มุ ้งเน้นเป้าหมายมากขึ ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการสำคัญของการบริหารจัดการที ่มุ ้งเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543 กำหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการกระจายอำนาจ โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ ่น และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระใน
การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ    
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ บริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการแทนเพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลาง
และบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
โดยกำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าท่ีจำเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ 
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และตรวจสนองติดตามประเมินผล  3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื ่อให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจร่วมดำเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ  ได้แก่  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ   6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชน
ชนบท  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมีรูปแบบการบริหารงาน
แบบสภาตำบลได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2499 เรื่อง ระเบียบ
บริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็น
แนวทางนำราษฎรไปสู ่การปกครองระบอบประชาธ ิปไตย และในปี พ .ศ 2537 ได ้ม ีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาตำบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2515  นับตั้งแต่ พ.ร.บ. 
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538 ทำให้มีการปรับ
ฐานะการบริหารงานในระดับตำบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาตำบลทั่วประเทศเป็นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2542 : 169 -170) 

หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงานหรืออาจจะนอกสำนักงานก็ได้  ซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดต่อ
และให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และการทำนุ บำรุง  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก   (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2546) 

ด ังน ั ้น ภารก ิจสำค ัญประการหน ึ ่งขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นค ือ  ความร ับผ ิดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political  Accountability) ด้วยเช่นกันในการ
มุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้านการเมือง 
ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มและปัจเจก
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บุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริก าร ผู้เสียภาษี ลูกค้า 
เจ้าหน้าที่ที่มาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่สำคัญประการหนึ่งที่เข้ามามีส่ วน
สัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM) ที ่นำไปสู ่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยนำแนวคิดทางการตลาด 
(Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค้า (Customer) ผู้มารับ
บริการจากรัฐ รัฐจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น , 
2549 : 39 – 55 )   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546     ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์และ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น 
ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
จึงกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดย
อยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

มิติที ่1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ผลผลิต
ของส่วนราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บำเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการ
ดำเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือสามารถเพิ่มผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดยไม่
เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถกำเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

สำหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง ไปจาก
ส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตราที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที ่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ของพระราช
กฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดทำ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทาง
ของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที ่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติที ่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานราชการในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อใหญ ่จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในภูมิภาค    จึงได้รับการประสาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติราชการใน 4 
ด้าน  ด้วยกัน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และงานบริการ 4 งาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ซึ่ง
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทำการ
วิจัยเชิงประเมินตามกิจกรรมของโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ รวม 4 
ด้าน ที่ต้องการประเมินคือ 
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1. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา 
2. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
3. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานด้านสาธารณสุข 

  
 ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม นำไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นและเป็น
สารสนเทศสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ และ
เพื่อประเมินองค์กร มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของข้าราชการ พนักงานส่วน
ตำบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน 
 1. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ประเมินความพึงพอใจในผลงานที่
ปรากฏ 4 ด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านการศึกษา 
1.2 ด้านรายได้หรือภาษี 
1.3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
1.4 ด้านสาธารณสุข 

 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 -  ประชากรที่ทำการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น 12,632 คน ทำการเก็บกลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 5 
ของจำนวนประชาการท้ังหมด ดังนั้นจึงทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 701 คน   
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1.4  กรอบการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 
 
 
 

 

บริบท (Contexts) 
 

• สภาพแวดล้อมของ
การให้บริการ 

ปัจจัยนำเข้า (Input) 
 

• บุคลากรผู้ให้บริการ 

• ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ 
(
P
r
o
c
e
s
s
e
s
) 

 

• กระบวนการ
ให้บริการ 

ผลผลิต (Products) 
 

• ผลการดำเนินงานภาพรวม 

• ผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจ 

 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 

 

• จุดแข็ง 

• จุดออ่น 

• ข้อเสนอแนะ/การพัฒนา
ศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

           2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือจะนำมาใช้ในการ
ปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
           3. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรขององค์กร 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เรื่อง  “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพ
การให้บริการของขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ที่ใช้ใน
งานวิจัยไว้ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563    

2.“ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
3. “ ความพึงพอใจ ”  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
3.1) “ กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ”  หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนใน 

การให้บริการที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดลำดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่าง
เหมาะสม 

3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย   
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว มีผังลำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
บ่อใหญ่ ที่ทำหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบรู้และ
สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

3.4) “ สิ่งอำนวยความสะดวก ” หมายถึง  อาคารสถานที ่ เช่น  ห้องพัก  ห้องน้ำ  
ที่จอดรถ  สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดให้อย่างเหมาะสม 

4.  “ อบต. ”  หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล 
5.  “ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม 
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บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาประกอบการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
3. องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ความเป็นมาและลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
9. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
10.    สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้จาก
การแสดงออก “พึง” เป็นคำช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็น
ความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่องของ
บุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไปตรงกับคำภาษาอังกฤษ 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

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

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับ
วัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
“ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” จากคำจำกัด
ความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นดา้น
วัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ 

สุโท เจริญสุข (2519  :  23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง” 
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้อีก
ประการหนึ่ง 
 
2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า “แผน
ยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้โดยจะปรากฏใน
รูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” 
(Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้
ยังทำหน้าที ่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรท้องถิ ่น มีแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด ผลการดำเนินงานตามแผนเป็น
อย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วง
ของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  2548) 

 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก คือ ส่วนปัจจัย
นำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output)         (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อเข้าสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่งจะทำ
ให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพียงใด เพ่ือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน สู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ 
เน้นการติดตามการดำเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
         3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะ
ได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
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2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548  มีสาระสำคัญ

บนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่      4 มีนาคม พ.ศ. 
2548 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) ดังนี้ 

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

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

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการงบประมาณ

และการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดยในระดับชุมชน มี
เป้าหมายประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์จากปัจจัยแวดล้อม โดย
ชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน
เองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สำหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพื้นฐานของชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุก
หมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ  และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน เป็น
ต้น  สำหรับระดับบุคคล มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน ที่ทำกิน และได้รับการ
พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้จนที่ให้บริการ
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และคำแนะนำด้านอาชีพ การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็น
ธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต  

จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น  มีวัฒนธรรม มี
สภาพแวดล้อมที่ดี  มีสังคมที่สันติ และเอื้ออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม  และจิตสำนึกสาธารณะ  อนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ  เสริมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และทำให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประกอบอาชีพ และเกษตรกร
รายย่อย  ได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่า 

2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มีสมรรถนะ

สูง สมดุลและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน        องค์ความรู้  นวัตกรรม
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร  การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม และ
การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อสนองความต้องการในการบริโภค         เป็นจำนวน

มากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ จึง
จำเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และทดแทนอย่างเหมาะสม 
เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  ควบคู่กับการ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน น้ำท่วม และคุณภาพ
น้ำ รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
โดยดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน  ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และเป็นพลังการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คือ การ

ปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย สอดรับกับการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขั ้น พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนใน
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กลไกการดำเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะส่งเสริม
และยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอิสระต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์ และ
กระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสิ นใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้นำมากำหนดเป็นตัวชี้วัด
การศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาขององค์กร  และผลการดำเนินงานตามภารกิจ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ
ระบบอำนวยความสะดวกความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ  นอกจากนี้ผู้ประเมินยังมีการประเมินผลสะท้อนการ
พัฒนาระบบการจากประชาชน  สำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับการ
นำมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป 
 
2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีดำเนินการ 

2. เป็นเอกสารทีแ่สดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
3. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2.7 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำ

งบประมาณประจำปี 
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

ประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
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2.8 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชุมแต่ละส่วนในองค์กรเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 

2. ส่วนที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่รับอนุมัติให้ผู้เกี ่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานในองค์กรและประชาคม 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจาก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และข้อมูลปัญหาความต้องการของท้องถิ่นเพื่อสนองต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำประชุมร่วมกับประชาชนในตำบลและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยการคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำ
โครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) ต่อไป 

3. จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยใช้หลัก SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี 

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                การพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา โดยคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ในช่วงห้าปี 
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ  / กิจกรรมพัฒนา 
               คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี มาจัดรายละเอียดโครงการด้านเป้าหมายผลผลิต  ผลลัพธ์  
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ประกอบด้วย 7 ส่วน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดเวทีประชาคม 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่าง  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการ  
     พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือพิจารณา 

          2.   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
               2561 - พ.ศ. 2565 )ที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบเห็นชอบ 
          3.   ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ผ่านความ  
                เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอขอความเห็นชอบ  
               จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

4. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 
) แล้ว สภา ฯ ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) และ
นำไปปฏิบัต ิ และแจ้งสภา ฯ คณะกรรมการพัฒนาจังหว ัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

2.9 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
              เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อ
และสามารถนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทาง การดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 
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2.10  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
 

 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อใหญ่ 
ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 

ตำบลบ่อใหญ่เป็นตำบลหนึ่งในสิบห้าตำบลของอำเภอบรบือ จังหวัด 
มหาสารคาม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก ติด       ตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมืองมหาสารคาม    
  ทิศใต้  ติด       ตำบลหนองโก      อำเภอบรบือ    
  ทิศตะวันตก ติด ตำบลบรบือ         อำเภอบรบือ 
 

โดยตำบลบ่อใหญ่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือ มาทางทิศเหนือระยะทาง 12 กิโลเมตร  ตำบลบ่อ
ใหญ่  มีพื้นที่ประมาณ  55.37 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 34,606.30 ไร่  ตำบลบ่อใหญ่มีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บา้น 
18 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 
 

 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ่อใหญ่ 
2 บ่อใหญ่ 
3 บ่อใหญ่ 
4 หนองหญ้าปล้อง 
5 บ่อใหญ่ 
6 ดงเค็ง 
7 ดงเค็ง 
8 โนนทอง 
9 หนองหว้า 
10 เกา่ใหม่ 
11 โนนสะอาด 
12 หนองทุ่ม 
13 เก่าใหม่ 
14 บ่อใหญ่ 
15 หนองหว้า 
16 หนองทุ่ม 
17 ดงเค็ง 
18 ดงเค็ง 



 
 

แผนที่แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม 

                                        ทิศเหนือ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ ่
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
 

  1.  ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
  2.  นายคำมี อามาตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
  3.  นายประสพ แสนคำภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

4.  นายชัยสิทธิ ์ ปรุงฆ้อง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
   

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาเอก 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
1.  นายสมพร  ไมตรีแพน           สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  1 
2.  นางอัมพร  ลามพัฒน์           สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  1 
3.  นายประพันธ์  จิตบรรจง         สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  2 
4.  นางบังอร  นามพัฒน์           สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  2 
5.  นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  3 
6.  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  4 
7.  นายพนมเทียน  ดำหรื่อ  สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  4 
8.  นายพลรัตน์  วงละคร    สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  5 
9.  นายมนตรี  มะราชลี  สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  5 
10. นางพิลัยพร  จันทคาม    สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  6 
11. นายประมวน  โยราช  สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  6 
12. นายตาล  พลจ่า            สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  7 
13. นายเดือน  ยังศรี          สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  7 
1๔. นายอร่าม  กางเกต ุ            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  8 
1๕. นายสำราญ  จันโท             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  9 
1๖. นายคำมวล  ศรีแก้ว        สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  9 
1๗. นายวีระ  บาไสย์             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  10 
1๘. นายสุเวช  แก่นภักด ี            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  10 
๑๙. นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  11 
2๐. นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  11 
2๑. นายพินิจ  จำนงศรี             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  12 
2๒. นายบุญเรือง  ศรีกุละคร สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  12 
2๓. นางลำใย  ธุระทำ            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  13 
2๔. นายคำพันธ์  ขานวงศ์    สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  13 
2๕. นางสงบ  ชากัน             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  14 
2๖. นางสุรัตน์  จิตบรรจง             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  14 
2๗. นายเรียน  จำนงศิล             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  15 
2๘. นางอโนทัย  วงแสน            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  15 
๒๙. นายทองพูล  นามบุดด ี  สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  16 
30.  นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช          สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  16 
3๑. นายสมศรี  ศรีภักดี             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  17 
3๒. นางสุใบ  โคตรประทุม   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  18 
3๓. นายชื่นชัย  อ่อนลี              สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  18 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  ๕  สำนัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  สำนักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(2)  หัวหน้าสำนักปลัด   
(3)  นักทรพัยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(5)  นิติกร   
(6)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(๗)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-ลูกจ้างประจำ 
    (1)  นักการ 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  
    (2)  ผู้ชว่ย จนท.วิเคราะห์ฯ  
    (3)  พนักงานขับรถยนต์   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป จำนวน  3 ตำแหน่ง 
    (2) พนักงานดับเพลิง จำนวน  2 ตำแหน่ง   

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อำนวยการกองคลัง   
(2)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(4)  เจ้าพนักงานพัสดุ   
(5)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

-ลูกจ้างประจำ 
   (1)  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อำนวยการกองช่าง 
(2)  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง     
(3)  นายช่างโยธา 
(4)  นายช่างไฟฟ้า  
(5)  เจ้าพนักงานธุรการ   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (๒)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
   (3)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป   

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(1)  เจ้าพนกังานธุรการ   -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   

   (1)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 -  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป  
   (2)  คนงานประจำรถขยะ จำนวน  6 ตำแหน่ง 
   (3)  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  2 ตำแหน่ง 
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
5.  กองการศึกษา 

(1) นักวิชาการศึกษา 
(2) เจ้าพนักงานธุรการ     

 (๓)  ครู  จำนวน  4  ตำแหน่ง 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  4  ตำแหน่ง 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  3  ตำแหน่ง 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
(1)  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(2)  นักพัฒนาชุมชน 
(3)  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
รวม จำนวน  27  คน จำนวน  36  คน 

  

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก  5  กอง 
ทั้งหมด  6  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  27  คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน  พนักงานจ้าง  
จำนวน  34  คน  รวมทั้งสิ้น  63 คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  สำนักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับ

การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง  การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การดำเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑๐  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเทีย่ว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์   

-  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4  หน่วยตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวาง แผนการสาธารณสุขและ 

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี ่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวัง โรคการเผยแพร่
ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ ่งแวดล้อม  ให้บริการ
สาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  จำหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 

       -  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                          -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค 

      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสขุ 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน

การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภท
ต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับ และ
จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
ของอบต.  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรั ดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ 
การจัดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ   

-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.  กองช่าง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง 
แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกีย่วข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     
  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ำ 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  3.4  งานผังเมือง    
  -  งานสำรวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุข
ศึกษาการจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการสาธารณสุข การ
ควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 

       -  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                          -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค 
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      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสขุ 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ  การพิจารณา กำหนดนโยบาย  
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
           -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสง

เคราะห การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน
น และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศนูยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีท
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องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  5.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ด้านการคลังท้องถิ่น 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทกุท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
       ในปีงบประมาณพ.ศ. 256๒ ณ วันที่ 3๐ กันยายน 256๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
       1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน  42,๕๖๔,๘๐๕.๕๒ บาท 
       1.1.2 เงินสะสม  จำนวน  ๙,๓๙๓,๔๔๖.๕๐  บาท 
       1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  ๒๐,๘๙๐,๗๘๒.๓๐  บาท 
       1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท 
       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน ๘ โครงการ   

รวม  2๗๑,๑๕๕.00  บาท 
            1.2  เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ณ วันที่ 3๐ กันยายน 256๒ 
  (1.) รายรับจริง  จำนวน  5๔,๗๖๘,4๐๘.1๗ บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร   จำนวน        26๑,๗3๕.๕1     บาท 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน   ๓๔,๘๘๔.๖๗    บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            จำนวน          ๗๐,๕๙๙.๘๒    บาท 
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     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จำนวน       0.00     บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     จำนวน            2,๐๗5.00     บาท 
     หมวดรายได้จากทุน                       จำนวน                   0.00     บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร                          จำนวน   ๒๓,๖๖๘,๓๘๕.๑๗    บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน   3๐,๗๓๐,๗๒๘.00    บาท 
(2). เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  ๔๖9,๒๗๒.๐๖  บาท 
(3.) รายจ่ายจริง  จำนวน  4๖,๓๑๖,๐๘๒.๓๒  บาท 
     งบกลาง    จำนวน   1๖,0๒๒,๗๒๔.9๙    บาท 
     งบบุคลากร    จำนวน   13,๘๕๘,๒๔๔.00    บาท 
     งบดำเนินงาน   จำนวน     7,๐๑๗,๔๑๓.๓๓    บาท 
     งบลงทุน        จำนวน     ๖,๕๓๙,๙๐๐.๐๐    บาท 
     งบรายจ่ายอื่น   จำนวน                   0.00    บาท 
     งบเงินอุดหนุน   จำนวน     2,๘๗๗,๘00.00    บาท 
(4.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์  จำนวน  ๕๐๕,๙๖๙.1๖  

บาท 
(5.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จำนวน  ๒,๗๒๘,๔๔๘.00  บาท 
(6.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00  บาท 
(7.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จำนวน  0.00  บาท 

 
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การ
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล, ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ฯลฯ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่มีสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น และเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 150-200 เมตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่มีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
และมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตำบลบ่อใหญ่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว      
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค - บริโภค  จำนวน  13  แห่ง   แหล่งน้ำ
ทั้ง 13 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้ดำเนินการขุดลอก
แหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  5 แห่ง  สระน้ำ       5    แห่ง 
    หนองน้ำ 8 แห่ง  บ่อน้ำตื้น 210    แห่ง 
    อ่างเก็บน้ำ - แห่ง  บ่อบาดาล   24    แห่ง 
    บึง  - แห่ง  คลองชลประทาน    ๒    แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง  ฝาย                1    แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง           ระบบประปาหมู่บ้าน  -    แห่ง 
 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่มีป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน   
 
 
 
 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๑๘ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายนิพนธ์  มะราชลี  กำนันตำบลบ่อใหญ่ 
หมู่ที่  2  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายอธิป    วงละคร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายถาวร    ผิวแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4  บ้านหนองหญ้าปล้อง ผู้ปกครอง  นายคำจันทร์  คำเสน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายสุรเกียรติ  สุทธิรารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 6  บ้านดงเค็ง  ผู้ปกครอง  นายอุทัย     ศรีภักดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ ๗  บ้านดงเค็ง  ผู้ปกครอง  นายมนตรี   จันละคร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 8  บ้านโนนทอง  ผู้ปกครอง  นายวิชัย     ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 9  บ้านหนองหว้า  ผู้ปกครอง  นายสุบรรณ  ทองนุช  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 10  บ้านเก่าใหม่  ผู้ปกครอง  นายศรทอง   นามบุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 11  บ้านโนนสะอาด ผู้ปกครอง  นายสำลี      พลจ่า  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 12  บ้านหนองทุ่ม  ผู้ปกครอง  นายนิมิตร      พรมศรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 13  บ้านเก่าใหม่  ผู้ปกครอง  นายบุญทอง  จูมโฮม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 14  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายประดิษฐ์  บุดสีสวย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 15  บ้านหนองหว้า ผู้ปกครอง  นายจำรัส      บุญสวน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 16  บ้านหนองทุ่ม   ผู้ปกครอง  นายทวีศิลป์  หาจันสี        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 17  บ้านดงเค็ง            ผู้ปกครอง  นางจิตติมา   หงษา        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 18  บ้านดงเค็ง            ผู้ปกครอง  นางอ๋ิว   เกณฑ์การ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง   

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มีจำนวน 18 หมู่บ้าน หากมี
การเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน มี สมาชิกสภา

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 36 คน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี  

 
 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   
ประชากรทั้งสิ้นจำนวน 12,๖๓๒ คน แยกเป็นชาย 6,3๓4 คน หญิง 6,๒๙๘ คน จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด ๔,๔๔๑ ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม(คน) หลังคาเรือน 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ่อใหญ่ 4๓๘ 43๕ 87๓ 3๒๒ 
2 บ่อใหญ่ 41๖ 4๒๔ 84๐ 26๗ 
3 บ่อใหญ่ 52๕ ๔๙๖ 1,02๑ 4๑๒ 
4 หนองหญ้าปล้อง 40๓ 38๕ 78๘ 3๒๕ 
5 บ่อใหญ่ 3๘๒ 4๐๗ ๗๘๙ 22๖ 
6 ดงเค็ง 276 27๖ 5๕๒ 23๙ 
7 ดงเค็ง 19๓ 20๕ ๓๙๘ 175 
8 โนนทอง 43๔ 4๓๐ 86๔ 3๒๑ 
9 หนองหว้า 3๖๑ 361 7๒๒ 26๖ 

10 เก่าใหม่ 51๗ 45๕ 9๗๒ 3๓๒ 
11 โนนสะอาด 2๑๑ 21๓ 4๒๔ 15๙ 
12 หนองทุ่ม 41๒ 41๗ 8๒๙ 27๔ 
13 เก่าใหม่ 30๕ 30๐ 605 1๘๐ 
14 บ่อใหญ่ 25๔ 2๔๗ 50๑ 1๕๒ 
15 หนองหว้า 35๙ 36๕ 72๔ 210 
16 หนองทุ่ม 2๒๙ 22๑ 45๐ 1๗๑ 
17 ดงเค็ง 37๕ 40๒ 77๗ 2๖๐ 
18 ดงเค็ง 24๔ 2๕๙ 5๐๓ 1๕๐ 

รวม 6,3๓4 6,๒๙๘ 12,6๓๒ 4,๔๔๑ 
 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอบรบือ  ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖3 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  (ปี พ.ศ. ๒๕๖3) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 819 794 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 4,362 4,564 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,117 976 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 6,298 6,334 ทั้งสิ้น  12,632 คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบลปี พ.ศ. 25๖3 
      
 
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  มีการจัดการด้านการศึกษา  
โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จำนวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  ๕  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่  41 52 93 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง  25 31 56 

รวม 68 82 149 
  

➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน     2 คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน     4  คน 

  ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จำนวน     2 คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน     2 คน 

 
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียน 
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 91 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 160 
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 180 

4.  สภาพทางสังคม 
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โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 126 
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 131 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖3 

               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  ๒  แห่ง คือ  
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อใหญ่  ตั้งอยู่บ้านบ่อใหญ่  หมู่ที่  3 

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อใหญ่  ตั้งอยู่บ้านเปลือย ตำบลหนองโก  
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  18  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 18 

    อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ก็ได้ดำเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที ่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัต ิเหตุ 
อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้ร ับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู ้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จากการที ่ทางสถานีตำรวจภูธร

อำเภอบรบือได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
ใหญ่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ 
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นเช่นการ
ณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่อง
ของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
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(๕)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 

 
 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่านโดยวิ่ง
จากขนส่งมหาสารคามผ่านตำบลบ่อใหญ่ ปลายทางคือในตัวเมืองอำเภอบรบือ  

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
ตำบลบ่อใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ 

      - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.23  เป็นถนนเส้นอำเภอบรบือ  
            - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2010 เป็นถนนสายทางบ้านบ่อใหญ่-บ้านหนองโก ต.หนอง
โก 

  - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 20๒0 เป็นถนนสายทางบ้านดงเค็ง-บ้านโคกลา่ม  
ต.บรบือ 
  - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 20๒๙ เป็นถนนสายทางบ้านบ่อใหญ่-บ้านเก่าใหม่ ต.บ่อใหญ่ 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
  -  รถโดยสารประจำทาง  สายมหาสารคาม – อำเภอบรบือ 
   
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั ้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที ่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปั ญหา
ให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ไม่มีกิจการประปา แต่ละหมู่บ้านได้บริหาร

จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมี
ปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้แก้ไขปัญหาโดย
การใช้เครื่องสูบน้ำจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการใน
ปีต่อไป  เมือ่มีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนต่อไป 

     

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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         5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจำอำเภอ  ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์     
 -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 18 หมู่บ้าน 
 -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบาง
รายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้ าที่
ของเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื ่อประโยชน์ของ
ประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา รองลงมา คือ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่ง
ไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนผลไม้ ตามลำดับ  

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจำหน่ายและบริโภคเอง
ในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ท    จำนวน  3 แห่ง 
      6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด 
  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่   
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน    1     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  1 แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  50 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      1 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ 

ในตำบลบ่อใหญ่ ดังนี้  
 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในตำบลบ่อใหญ่ 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จำนวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่ม ทอเสื่อกก หมู่ที่ 4 10  
2. กลุ่ม ตัดเย็บชุดคลุมท้อง หมู่ที่ 4 10  
3. กลุ่ม หม่อนไหม หมู่ที่ 8 20  
4. กลุ่ม ปลูกผัก หมู่ที่ 3 10  
5. กลุ่ม ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 11 15  

 
6.8 แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงานร้อย
ละ  ๘๐  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงาน
นอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในตำบลบ่อใหญ่  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  11  แห่ง  ดังนี ้
 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดโพธิ์ศรีบ้านบ่อใหญ่    บ่อใหญ่ 1 
2 วัดหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง 4 
3 วัดหนองทุ่ม-โนนสะอาด หนองทุ่ม 12 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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4 วัดบ้านดงเค็ง ดงเค็ง 7 
5 วัดป่าฉัพพันรังสี บ่อใหญ่ 14 
6 วัดบ้านโนนทอง โนนทอง 8 
7 วัดบ้านหนองหว้า หนองหว้า 9 
8 วัดป่าบ้านหนองหว้า หนองหว้า 15 
9 วัดบ้านเก่าใหม่ เก่าใหม่ 10 

10 สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา หนองหญ้าปล้อง 4 
11 สำนักสงฆ์ดงเค็ง ดงเค็ง 17 

 
8.2  ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์ สักการะศาลปู่ตาประจำตำบลประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน มิถุนายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

8.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อ
จากต้นกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน ภาษาไทย  

8.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - 
 
 
 

9.๑ น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำบาดาลใต้ดิน ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา  

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ไม่มีป่าไม ้ 
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ไม่มีภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  
ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน
เป็นดินเค็ม  น้ำใตด้ินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภค
ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพ้ืนที ่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการ 
 
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ  ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ทำการประเมิน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน (Simple 
Random Sampling) จำนวนร้อยละ 50 ของหมู ่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การกำหนดตัวอย่าง 
(Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) ที ่ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดย
วิธีการสุ่มหลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

เครื่องที่ใช้การประเมินครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง (Structured and 
Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน ตามจำนวนขนาดตัวอย่าง 
เป็นแบบสอบถามถามที่ผู ้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผลความพึ งพอใจการให้บริการของ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ทั้งหมด 4 ประเด็น จำนวน 16 ข้อ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมคำตอบและปลาย
ปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( 
Check List ) รวมจำนวน 4 ข้อ 

          สว่นที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดับ จำนวน 64 ข้อ (1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 16 ข้อ (2) ด้านช่องทาง

การให้บริการ จำนวน 16 ข้อ (3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  จำนวน 16 ข้อ (4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง

อำนวยความสะดวก จำนวน 16 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด 
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3.3 กระบวนการประเมินผล 

3.3.1 การวางแผน 

- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 

- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพ่ือทำความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 

- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทำความเข้าใจเป้าหมาย 
3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 

- สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้
ประเมินสร้างขึ้น 

- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
3.3.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- นำเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนตำบล ตอบแบบสอบถาม 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 
นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำมาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for WINDOWS ซึ่งมี
การใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ี (f)   ค่าร้อยละ 
(Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ศึกษานำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)   
  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่สำคัญหลายอย่างถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
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 3.6.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กันมากที่สุดใช้
สัญลักษณ์  X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด
เมื่อกำหนดให้  1X  , 2X   , 3X ,....., nX   เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี n จำนวน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ  X  หาได้จาก 
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xxxx
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  เมื่อ  X  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 n   =  จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 =iX   จำนวนข้อมูลแต่ละตัว  ni ,....,3,2,1=  
 

  หรือเขียนอย่างย่อคือ   
n

x i∑
Χ =  

 
 3.6.2  ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้โดยการ
พิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ำกันมากที่สุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม 
 3.6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การวัดการ
กระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด       มีลักษณะคล้ายกับส่วน
เบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกำลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น แล้วนำมา
หาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย σ2  และค่ารากที่สองของความแปรปรวน 
เรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์            แทนด้วย σ  
 
3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปลผลโดยใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (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     มีการแปล
ผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

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

การปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที ่ 2 คือ มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. และนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนน
เต็มของแต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)      คะแนน 
  มากกว่า 5   มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป   10 

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

3.7.4 สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดปิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ 
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การนำเสนอข้อมูล 

นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน  ในเขตรับผิดชอบ 
จำนวน 701 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชน ใน
การรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ ระดับความพึงพอใจด้านผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้ 

1)  ด้านการศึกษา 
2)  ด้านรายได้หรือภาษี 
3)  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4)  ด้านสาธารณสุข 

 
ซึ่งนำเสนอรายละเอียดตามลำดับและงานบริการที่ทำประเมินต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา 
 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
 ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข 
 ตอนที่ 6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ  
 
ตารางท่ี  1  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน  (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 360 51.36 

เพศหญิง 341 48.64 

รวม 701 100.00 

 
 จากตารางที ่ 1  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      ใน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน  701  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อย

ละ  51.36  รองลงมา  คือเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  48.64 

 
 

ภาพที่  2  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจำแนกตามเพศ 
 
 
 
 
 

ชาย, 360, 51.4%

หญิง,341, 48.6%

ชาย หญิง
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1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่วงอายุ  
   
ตารางท่ี  2  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จำนวน  (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 18 ปี 54 7.70 
อายุ  18 – 30  ปี 121 17.26 
อายุ  31 - 50  ปี 202 28.82 
อายุ  51 – 60  ปี 133 18.97 
อายุสูงกว่า  60  ปี 191 27.25 

รวม 701 100.00 

 
 จากตารางที่  2  พบว่า  ขอ้มูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 701 คน ส่วนใหญ่ อายุ  31 - 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ 

28.82 รองลงมาคือ  อายุสูงกว่า  60  ปี  คิดเป็นร้อยละ  27.25  และต่ำสุด คือ ต่ำกว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ  

7.70 

 
 

ภาพที่  3  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามช่วงอายุ 
 
 

อายุต่่ากว่า 18 ปี, 54, 
7.7%

อาย1ุ8-30ปี, 121, 17.3%

อาย3ุ1-50ปี, 202, 28.8%

อาย5ุ1-60ป,ี 133, 19.0%

อายุสูงกว่า60ป,ี 191, 
27.2%

อายุต่่ากว่า 18 ปี อายุ18-30ปี อายุ31-50ปี อายุ51-60ปี อายุสูงกว่า60ปี
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1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี  3  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน  (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 366 52.21 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 171 24.39 
อนุปริญญา/ปวส. 86 12.27 
ปริญญาตรี 72 10.27 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 0.86 

รวม 701 100.00 

  
 จากตารางที่  3  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน  701  คน  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  

คิดเป็นร้อยละ  52.21  รองลงมา  คือ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  24.39  และ

ต่ำสุดคือ  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  0.86 
 

 
 

ภาพที่  4  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
 
 

ประถมศึกษา, 366, 
52.2%

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า, 
171, 24.4%

อนุปริญญา/ปวส., 86, 
12.3%

ปริญญาตรี, 72, 10.3%

สูงกว่าปริญญาตรี, 6, 
0.9%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี
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1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ  
 
ตารางท่ี  4  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จำนวน  (คน) ร้อยละ 

แม่บ้าน 194 27.68 
เกษตรกร 302 43.08 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 56 7.99 
รับราชการ 28 3.99 
รัฐวิสาหกิจ 3 0.43 
นักเรียน/นักศึกษา 72 10.27 
อ่ืนๆ ระบุ..(รับจ้างทั่วไป) 46 6.56 

รวม 701 100.00 

   

 จากตารางที่  4  พบว่า  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน  701  คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  คิดเป็น
ร้อยละ  43.08  รองลงมาคือ แม่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  27.67  และต่ำสุด คือ อาชีพรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  
0.43 
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ภาพที่  5  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่บ้าน, 34, 13.1%

เกษตรกร, 105, 40.5%

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย, 44, 
17.0%

รับราชการ, 21, 8.1%

รัฐวิสาหกิจ, 8, 3.1%

นักเรียน/นักศึกษา, 17, 6.6%

อ่ืนๆ(รับจ้างท่ัวไป), 30, 
11.6%

แม่บ้าน เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา อ่ืนๆ(รับจ้างทั่วไป)
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และ 
             ขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 96.80 4.84 .66 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 94.80 4.74 .61  มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 94.40 4.72 .66  มากท่ีสุด 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 94.60 4.73 .75  มากที่สุด 

โดยรวม 95.15 4.76 .42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ อยู่

ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.15 ( x = 4.76, S.D. = .42)  เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า การให้บริการมีความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.80 ( x = 4.84, 
S.D. = .66)   
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 95.20 4.76 .62 มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 96.00 4.80 .55  มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

คำแนะนำ 94.00 4.70 .63  มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 95.00 4.75 .64  มากที่สุด 

โดยรวม 95.05 4.75 .35 มากที่สดุ 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05 ( x = 4.75, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม ด้านย่อย พบว่า มีช่องทาง
ในประชาสัมพันธ์ให้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอ้ยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .55)   
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง

กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.60 4.78 .59 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.60 4.78 .65 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.80 4.79 .65 มากที่สุด 

3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 94.60 4.73 .62 มากที่สุด 

โดยรวม 95.40 4.77 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่
ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.80 ( x = 4.79, S.D. = .65)   
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 94.40 4.72 .67 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 95.40 4.77 .57 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.00 4.75 .58 มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 94.00 4.70 .64 มากที่สุด 

โดยรวม 94.70 4.74 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจ งานบริการด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.70 ( x = 4.74 , S.D. = .36)          เมื่อพิจารณาตาม
ด้านย่อย พบว่า สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ    มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .57) 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 95.15 4.76 .42 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.05 4.75 .35 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.40 4.77 .35 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 94.70 
 

4.74 
 

.36 

 

มากทีสุ่ด 

โดยรวม 95.08 4.75 .19 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านการศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.08 ( x =4.75, S.D. = .19)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .35)  
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ภาพที่  6  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94.2

94.4

94.6

94.8

95

95.2

95.4
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรอืภาษี 
 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 94.00 4.70 .63 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 95.60 4.78 .61  มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 95.20 4.76 .66  มากที่สุด 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 96.40 4.82 .75  มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 4.77 .42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ      อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x = 4.77, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจร้อย
ละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = .75)   
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง 
               การให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 94.00 4.70 .62 

 

มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 96.00 4.80 .55  มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

คำแนะนำ 94.40 4.72 .63  มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 95.80 4.79 .64  มากที่สุด 

โดยรวม 95.05 4.75 .35  มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05 ( x = 4.75, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม  ด้านย่อย พบว่า มีช่องทางใน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรอ้ยละ 96.00 
( x = 4.80, S.D. = .55)   
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ 
                ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง

กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.00 4.75 .59 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.20 4.76 .65 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 96.40 4.82 .65 มากที่สุด 

3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 96.00 4.80 .62 มากที่สุด 

โดยรวม 95.65 4.78 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.65 ( x = 4.78, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
96.40 ( x = 4.82, S.D. = .65)   
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ   
                สิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 95.60 4.75 .67 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 95.20 4.76 .57 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.40 4.82 .58 มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 94.00 4.80 .64 มากที่สุด 

โดยรวม 95.05 4.78 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05 ( x = 4.78, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มี
เครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.40 ( x = 4.82, S.D. = .58) 
 
 
 
 
 



73 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ    
                ด้านรายได้หรือภาษี  ทั้ง 4 ด้าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 95.30 4.77 .42 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.05 4.75 .35 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.65 4.78 .35 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

95.05 

 

4.75 

 

.36 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.26 4.76 .32 มากที่สุด 
   

 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านรายได้หรือภาษี  ทั้ง 4 ด้าน 
  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .32)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.65 ( x =4.78, 
S.D. = .35)  
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ภาพที่  7  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการในภาพรวม 
ด้านรายได้หรือภาษ ี ทั้ง 4 ด้าน 
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ตอนที่ 4  ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 97.00 4.85 .66 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 95.60 4.78 .60  มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 95.80 4.79 .64  มากที่สุด 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 95.20 4.76 .71  มากที่สุด 

โดยรวม 95.90 4.80 .40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ     อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.90 ( x = 4.80, S.D. = .40) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า 

การให้บริการมีความถูกต้อง  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.00 ( x = 4.85, S.D. = .66)   
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ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง 

                การให้บริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 95.60 4.78 .63 

 

มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 96.80 4.84 .54 

 

มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

คำแนะนำ 94.00 4.70 .67 

 

มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 95.00 4.75 .68 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.35 4.77 .38  มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.35 ( x = 4.77, S.D. = .38) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     มีช่องทางใน

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรอ้ยละ 96.80 

( x = 4.84 , S.D. = .54)   
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ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ 
                ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 96.40 4.82 .60 

 

มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 96.20 4.81 .61 

 

มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 96.20 4.81 .70 

 

มากที่สุด 

3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 96.00 4.80 .68 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 96.20 4.81 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.20 ( x = 4.81, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     เจ้าหน้าที่

พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = .60)   
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ          
                สิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 95.60 4.78 .65 

 

มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 96.00 4.80 .58 

 

มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมอื/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.80 4.79 .60 

 

มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.60 4.78 .65 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.75 4.79 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.75 ( x = 4.79, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตาม     ด้านย่อย พบว่า 

สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .58) 
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ    
                 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ทั้ง 4 ด้าน  

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 95.90 4.80 .40 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.35 4.77 .38 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.20 4.81 .35 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
95.75 

 
4.79 

 

.36 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.80 4.79 .29 มากที่สดุ 
  

 จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x =4.79, S.D. = .29) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
96.20 ( x =4.81, S.D. = .35)  
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ภาพที่  8  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคม  ทั้ง 4 ด้าน  
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ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข 
 
ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 95.20 4.76 .32 มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 95.60 4.78 .36 มากที่สุด 

1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 96.00 4.80 .32 มากที่สุด 

1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 95.00 4.75 .34 มากที่สุด 

โดยรวม 95.45 4.77 .22 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ     อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.45 ( x = 4.77, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า 
มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 96.00 ( x = 
4.80, S.D. = .32)   
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง              
               การให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 96.00 4.80 .59 มากที่สุด 

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 95.60 4.78 .60 มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้

คำแนะนำ 95.40 4.77 .60 มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 95.00 4.75 .54 มากที่สุด 

โดยรวม 95.50 4.78 .39 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x = 4.78, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า      มีช่องทาง
การให้บริการหลายช่องทาง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = 
.59)   
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ตารางท่ี 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ   
                ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.20 4.76 .32 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 94.80 4.74 .36 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.60 4.78 .31 มากที่สุด 

3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 95.00 4.75 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.15 4.76 .22 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x = 4.76, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .31)   
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ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ   
                สิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือต่อการให้บริการ 96.80 4.84 .32 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา

ใช้บริการอย่างเพียงพอ 96.00 4.80 .36 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ

บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.20 4.76 .35 มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้

อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.40 4.77 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.85 4.79 .25 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
ที่สุดที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.85  ( x = 4.79 , S.D. = .25) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 96.80 ( x = 4.84, S.D. = .32)  
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ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ 
                ด้านสาธารณสุข  4 ด้าน  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ 95.45 4.77 .22 

 

มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.50 4.78 .39 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.15 4.76 .22 มากที่สุด 

4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
95.85 

 
4.79 

 

.25 

 

มากที่สุด 

 

โดยรวม 95.49 4.77 .30 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสาธารณสุข ทัง้      4 ด้าน อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.49 ( x =4.77, S.D. = .30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.85 ( x

=4.79, S.D. = .25)   
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ภาพที่  9  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสาธารณสุข  ทั้ง 4 ด้าน 
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ตอนที่ 6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
 
ตารางท่ี 25 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
 

ประเด็นหลัก 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

 
1. ด้านการศึกษา 95.08 4.75 .19 

 

มากที่สุด 

2. ด้านรายได้หรือภาษี 95.26 4.76 .32 มากที่สุด 

3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.80 4.79 .29 มากที่สุด 

4. ด้านสาธารณสุข 95.49 4.77 .30 มากที่สุด 

โดยรวม 95.41 4.77 .28 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x =4.79, S.D. =.29) รองลงมาคือ งานบริการด้าน
สาธารณสุข  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.49 ( x =4.77, S.D. = .30) และงานบริการด้านการศึกษา  
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.08  ( x =4.75, S.D. = .19)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

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

 
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม งานบริการ 4 งาน ดังนี้ 

5)  ด้านการศึกษา 
6)  ด้านรายได้หรือภาษ ี 
7)  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
8)  ด้านสาธารณสุข 

 
5.2 สรุปผล 

จากการศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 701 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  ในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.41 ( =4.77, S.D. = .28)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 
และงานบริการ 4 งาน  พบว่า ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x =4.79, S.D. =.29) รองลงมาคือ งานบริการด้านสาธารณสุข  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.49 ( x =4.77, S.D. = .30) ด้านรายได้หรือภาษี  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x

=4.76, S.D. = .32) และงานบริการด้านการศึกษา  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.08 ( x =4.75, S.D. = 
.19) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับเช่นกัน 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการและคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุดแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม                       มี
ศักยภาพสูงในการให้บริการที ่ดีและให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาค
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่   
 

x



89 
 

 

5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
บ่อใหญ่  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  มีประเด็นน่าสนใจนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

บ่อใหญ่  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในงานบริการ 4 งาน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการร้อยละ 95.41 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ว่าด้วย
การบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อมมีความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอันดี สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCORB ใน 7 ขั้นตอน และเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับ
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ 10 
คะแนน 

สำหรับแต่ละด้าน พบว่า 

งานบริการ 4 งาน พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.41 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูง 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
บ่อใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการบ้านเมืองที่ดี 
 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควรรักษา
ระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรตลอดไป และที่
สำคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดทำแผน การแข่งขันกีฬา และงานประเพณี งานบุญ
ประจำปี และการบริการของเจ้าหน้าที่ 

2) สิ่งที่ควรปรับปรุง  
2.1 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ( ด้านโยธา ) 
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  1. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ความทั่วถึง การใช้งาน) หลอดไฟฟ้าส่องสว่างตามที่
สาธารณะ ยังไม่ทั่วถึงมี หลอดไฟชำรุด ควรมีการตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ  
1 ครั้ง    
  2. ถนนตามเส้นทางตำบลบ่อใหญ่ หลายสายชำรุด ควรมีงบซ่อมแซม ปรับปรุง ทุกปี เพ่ือจะคง
สภาพให้ใช้งานได้นาน ๆ ไม่ต้องลื้อทำใหม่ 
  3. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นและให้ทั่วถึง 
  4. ซ่อมแซมถนน ในพ้ืนที่ตำบลบ่อใหญ่  และเพ่ิมท่อระบายในหมู่บ้าน 

  2.2 ด้านสาธารณสุข 
  1. การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควรเพิ่มจำนวนครั้งในการดำเนินการ 
  2. ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะท่ีถูกต้องให้ชาวบ้าน และอยากให้รณรงค์ ให้ความรู้การเก็บ
ขยะ การแยกขยะ หรือมีถังขยะแยกประเภทแจกตามหมู่บ้าน 

  2.3 ด้านรายได้และภาษี 

 อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีต่างๆ 
                ให้กับประชาชนในเขตตำบลบ่อใหญ่ 
                2.4 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่   ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  
                และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
      2.5 ด้านการศึกษา 
  อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพ่ิมปริมาณของเล่น ในศูนย์พัฒนา 
               เด็กเล็ก และให้บุคลากรทางการศึกษาและครูไปอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือนำมา 
               สอนเด็กๆให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งๆขึ้นไป 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3.1 จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณูปโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะงบซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

ตำบลบ่อใหญ่  ตามซอกซอยในพื้นที่ท่ียังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือ
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

3.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาด้านอ่ืนที่ อบต.
รับผิดชอบ 

3.3 ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

บ่อใหญ่  ลงพื้นที่เพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้ทั่วถึง มีความเป็นกันเอง เพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขอย่างบูรณาการ 

3.4 การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือด้านการเกษตร เช่น งบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง และ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
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94 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ค 
ภาพการลงพื้นท่ีเกบ็ส ารวจข้อมูลความพงึพอใจในการให้บริการ 
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แบบสอบถาม 
No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    
 

อบต./ทต. ที่ให้บริการ................................................จังหวัด.................วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้อมูล
...................................................... 

 

คำชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการรับบริการจาก อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามกำหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน ในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยค่าตัวเลข  5  = มากที่สุด, 4 = มาก,           3=ปานกลาง,  2 = น้อย
, 1 = น้อยที่สุด                                                                                              
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป การวัดความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที่  1   :   ข้อมูลทั่วไป 
ข้อที่ 1.1   : เพศ   1   ชาย   

2   หญิง   
ข้อที่ 1.2   : อาย ุ   1   ต่ำกวา่ 18 ป ี  

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

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

                                            4  ปริญญาตรี                 
5  สูงกว่าปริญญาตรี              

ข้อที่ 1. 4  : อาชพี         1   แม่บ้าน    
2  เกษตรกร    
3  ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย     
4  รับราชการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  2563   

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของท่าน  และข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
โครงการความร่วมมือในการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ อปท. กับ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ข้อที ่1.1 
ข้อที่  1.2 
ข้อที่  1.3 
ข้อที่  1.4 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
2.1      2.2        2.3        2.4        2.5   

2.6      2.7        2.8        2.9       2.10   
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โครงการที่ 1 : งานบริการด้านการศึกษา 

ลำดับ 

ที ่
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 

มาก 

( 5 ) 

ดี 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

พอ 

ใช้ 

(2) 

ต้อง 

ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการให้บริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมลูข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้คำแนะนำ      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส ่      

 3.3 เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อยา่งชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานท่ีให้บริการมีที่น่ัง ที่จอดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก 
เหมาะสม 
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โครงการที่ 2 : งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

ลำดับ 

ที ่
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 

มาก 

( 5 ) 

ดี 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

พอ 

ใช้ 

(2) 

ต้อง 

ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขัน้ตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการให้บริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมลูข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้คำแนะนำ      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

 3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส ่      

 3.3 เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อยา่งชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานท่ีให้บริการมีที่น่ัง ที่จอดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม      
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โครงการที่ 3 : งานบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
 

ลำดับ 

ที ่
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 

มาก 

( 5 ) 

ดี 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

พอ 

ใช้ 

(2) 

ต้อง 

ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการให้บริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมลูข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้คำแนะนำ      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

 3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส ่      

 3.3 เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อยา่งชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานท่ีให้บริการมีที่น่ัง ที่จอดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม      
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โครงการที่ 4 : งานบริการด้านสาธารณสุข 

ลำดับ 

ที ่
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 

มาก 

( 5 ) 

ด ี

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

พอ 

ใช้ 

(2) 

ต้อง 

ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

 1.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

2 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ      

 2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

 2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร      

 2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้คำแนะนำ      

 2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่      

 3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ      

 3.4 มีผังลำดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการให้บริการ      

 4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ทีจ่อดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ      

 4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชดัเจน สะดวก 
เหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะ

อะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ............................................

.............................................................. 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .....................................

............................... 

............................................................................................................................. .....................................

............................... 

 
 
 

 
 


