
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคท่ัวไปเพ่ือสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงคเฉพาะ คือ 1) เพ่ือ
ประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการ 4 ดาน คือ 1) ดานข้ันตอนการใหบริการ 2)
ดานชองทางการใหบริการ 3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งาน
บริการ คือ 1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 2) เพ่ือประเมิน
ระดับความพึงพอใจในงานบริการดานรายไดหรือภาษี 3) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงาน
บริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ดานสาธารณสุข

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจ รอยละ 95.63 ( x =4.79, S.D. =0 .43)เม่ือพิจารณารายดาน ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80 ( x =4.83, S.D. = 0.46) รองลงมา
คือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ95.69 ( x =4.78, S.D. =0 .42)ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกโดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.62 ( x =4.78, S.D. = 0.41) และดาน
ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.40 ( x =4.77, S.D. =0 .45) ซึ่งจัดอยูในระดับ
มากท่ีสุดเชนกัน

เม่ือพิจารณางานบริการ 4 ดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาล
ตําบลโพธิ์งาม พบวา งานบริการดานสาธารณสุข มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย
95.81 ( x =4.79, S.D. = 0.48) โดยจัดอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือ งานบริการงานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยจัดอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.70 ( x =4.78,
S.D. = 0.55)งานบริการดานรายไดหรือภาษี โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.58 ( x =4.78, S.D.
= 0.45)จัดอยูในระดับมากท่ีสุดและงานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอย 95.41 ( x =4.77, S.D. = 0.43)ซึ่งจัดอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีศักยภาพสูงในการใหบริการท่ีดี
สามารถตอบสนองความ พึงพอใจและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ไดเปน
อยางดี

โดยสรุป เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เปนองคกรท่ีมี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
และเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืนสําหรับองคกรตลอดไป และท่ีสําคัญควรพัฒนาการใหบริการอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึง
พอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจรอยละ 95.63 (ได 10 คะแนน)
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การศึกษาเพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในครั้งนี้ ดําเนินการภายใตขอตกลงรวม (Term of Reference) ระหวาง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดย สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ เทศบาลตําบลโพธิ์งาม
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีตองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2548

การศึกษาประเมินผลครั้งนี้มีความมุงหมายท่ีจะประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
การใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเนนการประเมินผลเชิง
ระบบเพ่ือใหเห็นถึงความเชื่อมโยงขององคประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังไดทําการ
ประเมินผลสําหรับใชเปนขอมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการใหบริการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพบริการและใชเปนแนวทางวางแผนปรับปรุงการใหบริการขององคกรใหดียิ่งข้ึนในอนาคต

การศึกษาเพ่ือประเมินครั้งนี้ สําเร็จลงได เพราะความรวมมือของนายกเทศมนตรีและคณะ
ผูบริหาร บุคลากรขององคกร ท่ีอํานวยความสะดวกในทุกข้ันตอนของการประเมินและขอขอบคุณคณะ
ผูชวยนักวิจัยทุกทาน ท่ีใชความทุมเทในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนผูใหขอมูล ทุกทาน ทําใหการ
ดําเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
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ง

สารบัญตาราง (ตอ)

หนา

ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 54
งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวม 4 ดาน

ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 55
งานบริการท่ี 2 ดานรายไดหรือภาษี
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 56
งานบริการท่ี 2 ดานรายไดหรือภาษี
ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 57
งานบริการท่ี 2 ดานรายไดหรือภาษี
ดานท่ี 3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 58
งานบริการท่ี 2 ดานรายไดหรือภาษี
ดานท่ี 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 59
ดานรายไดหรือภาษี ในภาพรวม 4 ดาน

ตารางท่ี 20 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 60
งานบริการท่ี 3 ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตารางท่ี 21 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 61
งานบริการท่ี 3 ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตารางท่ี 22 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 62
งานบริการท่ี 3 ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ดานท่ี 3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 63
งานบริการท่ี 3 ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ดานท่ี 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 64
ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 4 ดาน



จ

สารบัญตาราง (ตอ)

หนา

ตารางท่ี 25 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 65
งานบริการท่ี 4 ดานสาธารณสุข
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 66
งานบริการท่ี 4 ดานสาธารณสุข
ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตารางท่ี 27 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 67
งานบริการท่ี 4 ดานสาธารณสุข
ดานท่ี 3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 68
งานบริการท่ี 4 ดานสาธารณสุข
ดานท่ี 4 ดานสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก

ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจการใหบริการ 69
ดานสาธารณสุข ในภาพรวม 4 ดาน

ตารางท่ี 30 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการเทศบาลตําบลโพธิ์งาม 70



ฉ

สารบัญภาพภาพ

หนา

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบในการประเมิน 7
ภาพท่ี 2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม 41

โดยจําแนกตามเพศ
ภาพท่ี 3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม 42

โดยจําแนกตามอายุ
ภาพท่ี 4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม 43

โดยจําแนกระดับการศึกษา
ภาพท่ี 5 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม 44

โดยจําแนกตามอาชีพ
ภาพท่ี 6 แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน 49
ภาพท่ี 7 แสดงรอยละความพึงพอใจในการใหบริการ

งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม 4 ดาน 54
ภาพท่ี 8 แสดงรอยละความพึงพอใจในการใหบริการ

ดานรายไดหรือภาษี ในภาพรวม 4 ดาน 59
ภาพท่ี 9 แสดงรอยละความพึงพอใจในการใหบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ในภาพรวม 4 ดาน 64
ภาพท่ี 10แสดงรอยละความพึงพอใจในการใหบริการดานสาธารณสุข

ในภาพรวม 4 ดาน 69
ภาพท่ี 11แสดงรอยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 71



บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน

แนวความคิดในการ “ใหบริการประชาชน” ของภาครัฐมิไดเกิดข้ึนในประเทศไทยประเทศเดียว
ทุกประเทศท่ีพัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนา มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปการบริการประชาชนใหดีและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
เปาหมายของการบริการประชาชนนั้นเปนสิ่งท่ีวัดยากเพราะเปนความรูสึกของประชาชนวามีความพึงพอใจ
มากนอยเพียงใดซึ่งในสังคมมีกลุมบุคคลหลายกลุม หลายระดับ ทําใหมาตรการในการตรวจสอบและ
ประเมินดําเนินการไดยาก ซึ่งแตกตางกับภาคเอกชนท่ีสามารถดําเนินการประเมินไดดวยการเปรียบเทียบ
ผลขาดทุนและกําไรของแตละปวาเพ่ิมหรือลด ท้ังนี้มาตรการวัดผลกําไรขาดทุนเปนเรื่องของตัวเลขท่ี
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจากการดําเนินการตลอดท้ังปของบริษัท ซึ่งแตกตางจากภาครัฐ
แตความพยายามของภาครัฐในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ป ท่ีผานมาท้ังในประเทศและตางประเทศก็ตาง
พยายามกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพในการบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ความพึงพอใจ” ตอข้ันตอนการใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิต
บริการของเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีตอประชาชนใหเปรียบเสมือนเปน “ลูกคา” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานตางๆ ท่ีรัฐควรจัดหาเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ท่ัวถึงแตความพึงพอใจอยางเดียวไมเพียงพอจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐดวย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นไดนําแนวคิดสัญญา/
ขอตกลงการบริการสาธารณะกับทุกสวนราชการโดยใหมีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยใหมี
การปฏิบัติงานท่ีมุงเนนเปาหมายมากข้ึนและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการสําคัญของการบริหาร
จัดการท่ีมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองทองถ่ินดวยกันเอง นอกจากนี้ แผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 2543 กําหนดกรอบแนวคิด เปาหมายและแนวทางการ
กระจายอํานาจ โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายไมเปนแผนท่ีเบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุน และ
สามารถปรับวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณและการเรียนรูจากประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ไดกําหนด
กรอบแนวคิดไว 3 ดาน คือ 1) อิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเปน



โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรีุ ประจําป 2560
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รัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ 2) ดานการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินโดยปรับบทบาทของราชการ บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหสวนทองถ่ินเขามา
ดําเนินการแทนเพ่ือใหราชการบริหารสวนกลางและบริหารสวนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและ
ภารกิจท่ีเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกํากับดูแลองคกรปกครองทองถ่ินใน
ดานนโยบายและ ดานกฎหมายเทาท่ีจําเปนสนับสนุนดานเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตาม
ประเมินผล 3) ดานประสิทธิภาพการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณะท่ีดีข้ึนไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และ
รับผิดชอบตอผูใชบริการมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมใหภาคประชาสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจรวม
ดําเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณา
จากอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ยังข้ึนอยูกับความพรอมขององคกรปกครองทองถ่ิน
ท่ีจะรับการถายโอน รวมท้ังการสรางกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของภารกิจท่ีถายโอนจัดเปน 6 กลุมภารกิจ  ไดแก 1) ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 5) ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ 6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ( กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546 )

เทศบาลตําบล (ทต.) เปนหนวยงานราชการบริหารสวนทองถ่ิน ท่ีจัดตั้งข้ึนในเขตชุมชนชนบท
ดังนั้น จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปกครองทองถ่ินของชนบทไทย ซึ่งแตเดิมมีรูปแบบการบริหารงาน
แบบสภาตําบลไดจัดตั้งข้ึนตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ 2499 เรื่อง
ระเบียบบริหารราชการสวนตําบลและหมูบานโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเปดโอกาสใหราษฎรไดเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานของตําบลและหมูบานทุกอยางเทาท่ีจะเปนประโยชนแกทองถ่ินและราษฎรเปน
สวนรวม ซึ่งจะเปนแนวทางนําราษฎรไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย และในป พ.ศ 2537 ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 425 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515
นับตั้งแต พ.ร.บ. สภาตําบลและเทศบาลตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใชเม่ือ วันท่ี 2 มีนาคม 2538 ทําใหมี
การปรับฐานะการบริหารงานในระดับตําบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหมของสภาตําบลท่ัวประเทศเปน
รูปแบบเทศบาลตําบล (โกวิทย  พวงงาม, 2542 : 169 -170)

หนวยงานภายในของเทศบาลตําบล มีพนักงานสวนทองถ่ิน เปนเจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาล
ตําบลท่ีปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจําสํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได  ซึ่งมีความเก่ียวพันกับชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนอยางใกลชิด เพราะหนาท่ีของเทศบาลตําบลตองติดตอและใหบริการแก
ประชาชน ท้ังในเรื่องการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว การบริหารจัดการและการ
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อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทํานุ บํารุง  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญา
ทองถ่ินใหคงอยูกับทองถ่ินซึ่งนับวาเปนภาระหนาท่ี ท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมาก (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน, 2546)

ดังนั้น ภารกิจสํา คัญประการหนึ่ งขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินคือ ความรับผิดชอบ
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความตองการของประชาชนตอระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการใหบริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ดวยเชนกันใน
การมุงเนนการตอบสนองตอตัวแสดง (Actor) ท่ีอยูภายนอกหนวยงานของผูบริหาร ภายใตกลไกดาน
การเมือง ผูบริหารจะตองตัดสินใจใชดุลยพินิจท่ีจะตองตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของ
กลุมและปจเจกบุคคลท่ีหลากหลายท่ีอางความชอบธรรม ไดแก พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผูรับบริการ
ผูเสียภาษี ลูกคา เจาหนาท่ีท่ีมาจากการเลือกตั้ง และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกและแนวคิดท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีเขามามีสวนสัมพันธกับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) ท่ีนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงองคการแบบใหม
โดยนําแนวคิดทางการตลาด (Marketing) มาปรับใชกับการใหบริการของภาครัฐ คือ ประชาชน
เปรียบเสมือนลูกคา (Customer) ผูมารับบริการจากรัฐ รัฐจําเปนท่ีจะตองตอบสนองความคาดหวังและ
ใหบริการลูกคาดวยความพึงพอใจ (วสันต ใจเย็น, 2549 : 39 –55)

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐตอประชาชนแลว รัฐยังตองสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหนาท่ีของสวน
ราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546)

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปน
หลักเกณฑในการปฏิบัติราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และตองตอบสนองความตองการของประชาชนในการอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการนั้น ตองใหเปนไปตามหมวดท่ี 8 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดใหสวนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับสัมฤทธิผลของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในการบริการ ดังนั้น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกําหนดใหทุกสวนราชการมีการ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
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ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยูภายใตกรอบการประเมิน 4 มิติ ไดแก (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 )

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร คือ สวนราชการแสดงผลงาน ท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ เชน
ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ เปนตน

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คือ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ เชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือสวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เชน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน เปนตน

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การบริหารความรูในองคการ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน

การประเมินท้ัง 4 มิติ นี้จะเปนกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บําเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสวนราชการ โดยใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพ่ือนําไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลใหชาราชการในสังกัด ในกรณีท่ีสวนราชการ
ดําเนินการใหบริการ ท่ีมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด หรือสามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดย
ไมเพ่ิมคาใชจาย และคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถกําเนินการไดตามแผนการลดคาใชจายตอหนวย

สําหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความแตกตาง
ไปจากสวนราชการท่ัวๆไป “สวนราชการ” ตามมาตราท่ี 4 ของ พ.ร.บ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริการ
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยูในกํากับของราชการ ฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และมาตรา 52 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ท่ีสอดคลองกับบัญญัติในหมวด 5 และ
หมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดูแลและใหความชวยเหลือองคกร
ปกครองทองถ่ินในการจัดทําหลักเกณฑดังกลาว ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงใชกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการท้ัง 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ
มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 )
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เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เปนสวนราชการในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ขางตนนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์
งาม จําเปนตองมีหนวยงานกลางท่ีมีความเปนอิสระมารับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ท่ีมีหนวยงาน
รับผิดชอบดานการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการดําเนินการวิจัย จัดเปนองคกรกลางในทองถ่ิน จึงไดรับ
การประสานจากเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ใหเปนหนวยงานกลางท่ีจะดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ในมิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติ
ราชการใน 4 ดานดวยกัน คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แกผูมารับบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ซึ่งการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูรับริการในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทําการวิจัยเชิง
ประเมินตามกิจกรรมของงานบริการหรือโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม รวม 4
งานบริการ ท่ีตองการประเมินคือ

1. ประเมินผลความพึงพอใจ งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
2. ประเมินผลความพึงพอใจใน งานบริการดานรายไดหรือภาษี
3. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุข

ผลการวิจัยครั้งนี้คาดวาจะเปนประโยชนสําหรับเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี นําไปปรับปรุง คุณภาพการใหบริการเพ่ือผูรับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึนและเปน
สารสนเทศสําหรับผูบริหารใชประกอบการพิจารณาในการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
ประจําปงบประมาณ 2560 ใหกับขาราชการ พนักงานสวนตําบล และเจาหนาท่ีในสังกัดตอไป

1.2 วัตถุประสงคการประเมิน
1. วัตถุประสงคท่ัวไป
เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ใน 4 ดาน ไดแก ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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2. วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
2) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการดานรายไดหรือภาษี
3) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุข

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากร
- ประชากรท่ีทําการประเมิน ประชากรท้ังสิ้น 10,597 คน ทําการเก็บกลุมตัวอยางรอยละ 5

ของจํานวนประชาการท้ังหมด ดังนั้นจึงทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 527 คน
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1.4 กรอบการประเมิน

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบในการประเมินผล

บริบท (Contexts)

 สภาพแวดลอมของการ
ใหบริการ

ปจจัยนําเขา (Input)

 บุคลากรผูใหบริการ
 ขอมูลขาวสาร

กระบวนการ (Processes)

 กระบวนการใหบริการ

ผลผลติ (Products)

 ผลการดําเนินงานภาพรวม
 ผลการดําเนินงานตามภารกิจ

การสะทอนผล (Feedback)

 จุดแข็ง
 จุดออน
 ขอเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ
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1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ไดแนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
2. ไดทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการใหบริการของหนวยงาน เพ่ือจะนํามาใชใน

การปรับทิศทางการพัฒนาบริการใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชน
3. สามารถนําผลการประเมินไปใชในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี

ความชอบของบุคลากรขององคกร

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
เพ่ือใหผูศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน เรื่อง “โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ

เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ” มีความเขาใจตรงกัน คณะผูวิจัยจึงนิยามศัพทท่ีใชในงานวิจัยไวดังนี้
1. “ ผูรับบริการ”หมายถึง ผูมารับบริการในของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม

จังหวัดปราจีนบุรี ประจําป 2560
2.“ การใหบริการ ” หมายถึง การใหบริการแกผูมารับบริการของเขตเทศบาลตําบลโพธิ์งาม
3. “ ความพึงพอใจ ” หมายถึง  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีเกิดจากการใหบริการของ

เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ใน 4 ดาน ดังนี้
3.1) “ ข้ันตอนการใหบริการ ” หมายถึง มีกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการท่ีไม

ซับซอน มีการจัดลําดับของการใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว และใชเวลาในการบริการอยางเหมาะสม
3.2) “ ชองทางการใหบริการ ” หมายถึง มีชองทางการใหบริการของเทศบาลตําบล

โพธิ์งาม บริการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการหลากหลายชองทาง ใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว
3.3) “ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ” หมายถึง เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ท่ีทําหนาท่ี

ใหบริการ อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการดวยความสุภาพออนนอม มีความรอบรูและสามารถ ให
คําแนะนําแกผูมารับบริการไดอยางถูกตอง

3.4) “ สิ่งอํานวยความสะดวก ” หมายถึง อาคารสถานท่ี เชน หองพัก หองน้ํา ท่ีจอด
รถ สะดวกแกการใหบริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยเพียงพอแกการ
ใหบริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดใหอยางเหมาะสม

4. “ ทต. ” หมายถึง เทศบาลตําบล
5. “ เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ” หมายถึง เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม

จังหวัดปราจีนบุรี



บทท่ี 2
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา ไดคนควาจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา
ประกอบการวิจัย ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้

1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ
2. ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล
3. องคประกอบของการติดตามประเมินผล
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผนดิน
5. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Strategic Issues)
6. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
7. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
8. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
9. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
10. สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ เปนลักษณะนามธรรม ไมสามารถท่ีจะมองเห็นเปนรูปรางได แตสามารถ
สังเกตไดจากการแสดงออก “พึง” เปนคําชวยกิริยา หมายถึง “ควร” เชน พึงใจ หมายความวา เหมาะ
ใจ พอใจ เปนความรูสึกท่ีมีความสุข เม่ือไดรับความสําเร็จตามความมุงหมาย และความตองการ ความ
พึงพอใจเปนเรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลท่ีมีความหมายกวาง ความพึงใจโดยท่ัวไป
ตรงกับคําภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้

กูด (Good. 1973 : 384) กลาววาความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของ
ความพึงพอใจ ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีตองานของเขา

แมงเกิลสิดอรฟฟ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กลาววา ความพึงใจเปนเกณฑอยางหนึ่งท่ี
ใชสําหรับวัดคุณภาพของงาน

วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ไดใหความหมายของความพึงใจไววา ความพึงพอใจ
หมายถึง “ความรูสึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายของความตองการ หรือ
แรงจูงใจ” จากคําจํากัดความขางตนจะสังเกตไดวา ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดถาบุคคลไดรับการ
ตอบสนองเปนอยางดีไมวาจะเปนดานวัตถุหรือดานจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของ
งาน หรือสิ่งท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบท่ีนาพอใจ

สุโท เจริญสุข (2519 : 23) กลาววา “ความพึงพอใจ(Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของเจตคติ
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเรียนรูอีกประการหนึ่ง”
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สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรูสึกของผูเปนประชากรท่ีมีตอการ
บริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเปนสวน
สําคัญในการเรียนรูอีกประการหนึ่ง

2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือปจจุบันเรียกวา

“แผนยุทธศาสตร” สามารถใชเปนกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว
โดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลท่ีไดจะถูกสงไปยัง “หนวย
ติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเปนหนวยรวบรวม วิเคราะหขอมูล
ในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early
Warning System) วาองคกรทองถ่ิน มีแผนยุทธศาสตรท่ีดีหรือไม อยางไร สามารถดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไวเพียงใด ผลการดําเนินงานตามแผนเปนอยางไร เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต (กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 2548)

2.3 องคประกอบของการติดตามประเมินผล
ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวยองคประกอบสามสวนหลัก คือ

สวนปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการ (Process) และสวนของผลลัพธ (Output) (กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 2548) ดังตอไปนี้

1. ปจจัยนําเขา (Input) คือปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีเพ่ือเขาสูระบบ
ติดตาม และประเมินผล ไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ิน
ซึ่งจะทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวดีเพียงใด สามารถวัดผลไดจริงหรือไมเปนไปตาม
เปาหมายเพียงใด เพ่ือบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
สูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได เนนการติดตามการดําเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน

3. ผลลัพธ (Output) เปนการติดตามชวงสุดทายหรืออาจเรียกวา “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวา ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม เพ่ือเปน
ประโยชนสําหรับบุคลากร หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของ และเปนฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรของทองถ่ิน อันไดแก ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด
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2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผนดิน
แผนการบริหารราชการแผนดินท่ีมีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกอบดวยประเด็น
ยุทธศาสตร 11 ประเด็น ดังนี้

1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม
9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม การ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

2.5 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Strategic Issues)
ปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น

ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ใหมีสมรรถนะสูง
เปาประสงค

1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมมาใชใน
การสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีความพรอมเชิงรุกในการเขาสูประชาคมอาเซียน
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

สามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดรับบริการให

คําแนะนําปรึกษา(Consult) ประสานและสนับสนุน(Facilitate) อยางมีมาตรฐานและทันความ
ตองการ

5. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนองคการท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO: HighPerformance
Organization)
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ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองคการและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. คาคะแนนการประเมินรอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ
3. คาคะแนนการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการ และการไดรับรางวัลคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา
1.1 วางแนวทางกําหนดทิศทางการนําองคการบริหารภาพลักษณและสรางความรับผิดชอบ

ตอสังคม
1.2 พัฒนาและนําการวางแผนยุทธศาสตรมาใชเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนงานกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน
1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
1.4 สงเสริมการนําการจัดการความรูมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1.5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองคการ
1.6 พัฒนาและสงเสริมการจัดการกระบวนการภายใน
1.7 เตรียมความพรอมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน
1.8 พัฒนาระบบประเมินและติดตามผลลัพธการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของประชาชน
เปาประสงค

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

2. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ตัวชี้วัด

1. คาคะแนนการประเมินรอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการตาม

2. คาคะแนนการประเมินรอยละของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลท่ีนําแผนชุมชนสู
การพัฒนาทองถ่ินไดตามเกณฑท่ีกําหนด

3. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดานการบริหารจัดการทองถ่ิน
และการมีสวนรวมของประชาชน
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2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบียบ เพ่ือสงเสริมการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในภาพรวม

2.4 สรางและใชภาคีเครือขายการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและตรวจสอบ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.5 พัฒนาและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําการวางแผนมาใชเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ิน

2.6 พัฒนาและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.7 พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการจัดตั้ง

หรือเปลี่ยนแปลงยกฐานะ
2.8 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
ตัวชี้วัด

1. คาคะแนนการประเมินรอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาตามหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

2. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภา
แนวทางการพัฒนา

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดานการบริหารงานบุคคล
ทองถ่ิน

3.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา

3.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบียบ เพ่ือสงเสริมการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

3.4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3.5 พัฒนาสมรรถนะผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหปฏิบัติงานไดอยาง

มืออาชีพ มีจริยธรรมและสรางความรับผิดชอบตอสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระและพึ่งพาตนเองได
เปาประสงค

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระและศักยภาพในการบริหารงานการเงินและการคลังให
พ่ึงพาตนเองได

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดท่ีสามารถจัดเก็บเองตอรายไดท้ังหมดเพ่ิมข้ึน
ตัวชี้วัด

1. คาคะแนนการประเมินรอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการบริหารงานการเงินและการคลังตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

2. คาคะแนนการประเมินรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บรายไดในสวนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดเก็บเอง(เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.2554)

3. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลัง
แนวทางการพัฒนา

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดานการบริหารการเงินและ
การคลังทองถ่ิน

4.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการบริหารการเงิน
และการคลังทองถ่ิน

4.3 สงเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.4 สงเสริมการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
4.5 จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ
เปาประสงค

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะใหตรงกับความ
ตองการของประชาชน ท้ังภารกิจท่ีดําเนินการเองภารกิจถายโอน และภารกิจท่ีริเริ่มใหม

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศและมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาคีเครือขายเพ่ือสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน
ตัวชี้วัด

1. คาคะแนนการประเมินรอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการใหบริการสาธารณะตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี



15

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจําป 2560

2. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหจัดบริการสาธารณะ
รวมกัน

3. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา

5.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดานการจัดบริการสาธารณะ
5.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการจัดบริการ

สาธารณะ
5.3 สรางและใชภาคีเครือขายการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการใหบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
5.4 พัฒนาและสงเสริมการจัดบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานตามภารกิจถายโอน
5.5 พัฒนาและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.6 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนันทนาการและการเรียนรูตลอดชีวิตของ

ประชาชนในทองถ่ิน
5.7 สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน
5.8 สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและ

จัดสรรสวัสดิการทางสังคม
5.9 สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการดานสาธารณสขุ
5.10 สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5.11 สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต
5.12 เตรียมความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเขาสูประชาคมอาเซียน

2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548   “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยหลักคิดท่ีวา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการหรือกิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการหรือกิจกรรม ท่ีจะตองนํามา
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งมี
ผลตอวัตถุประสงค และจุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด นอกจากนั้น
แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  ท่ีเทศบาลตําบล
โพธิ์งาม  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนํา
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โครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณเพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการท่ีมี
สวนรวมของประชาชน

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวางๆดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ
3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป

แผนภาพ  แสดงความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนสามป

-กิจกรรมท่ี 1 -กิจกรรมท่ี 1 -กิจกรรมท่ี 1
-กิจกรรมท่ี2 -กิจกรรมท่ี2 -กิจกรรมท่ี2
-กิจกรรมท่ี3 -กิจกรรมท่ี3 -กิจกรรมท่ี3

วิสัยทัศนทองถ่ิน

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

โครงการ โครงการ โครงการ
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2.7 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2.1 เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของแผนพัฒนา ข้ันตอนการดําเนินการ
2.2 เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไก  ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

พัฒนาสามปอันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอๆ ไป
2.3 เพ่ือใหทราบถึงประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2.4 เปนการสรางแนวทางท่ีมีสวนรวมในทองถ่ิน

2.8 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร

แลว  จะตองนึกถึงข้ันตอนในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ   โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งได
กําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหเทศบาลตําบลโพธิ์งาม  ดําเนินการ 7 ข้ันตอน คือ

3.1 การเตรียมการจัดทําแผน  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา ชี้แจง
ผูบริหารทองถ่ิน  ใหทราบถึงวัตถุประสงค ความสําคัญ  และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ป  แลวนําเสนอโครงการ    จัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดทรัพยากรและปฏิทินการทํางาน ใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติให
ผูท่ีเก่ียวของทราบ  ไดแก   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ตลอดจนหนวยงานภายในเทศบาล และประชาคม

3.2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์งาม สรุป

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560
– 2562 พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ  ปญหา  ความตองการของทองถ่ิน  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัด   ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผูบริหาร แลวนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์งาม

(2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์งาม จัดเวทีประชมุรวมระหวาง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ประชาคมและสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ  พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562 ) เพ่ือคัดเลือก
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมเปนกรอบในการพัฒนา  แลวเวทีการประชุม
รวมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางท่ีคัดเลือกไว

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
(1) การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปน  ท้ังจากภายใน และภายนอก
เทศบาลตําบล เพ่ือนํามาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน  โอกาส และอุปสรรค ของแนวทางและโครงการ
พัฒนา

(2) การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
- การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
- การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
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- จัดลําดับความสําคัญของแนวทาง
- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

3.4 กําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  เวทีประชุมรวม รวมกันพิจารณา
กําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกไว รวมท้ัง กําหนดและจัดลําดับความสําคัญ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางนั้น

3.5 การจัดทํารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาสวนทองถ่ิน  นําโครงการท่ีไดคัดเลือกแลว มาจัดทํารายละเอียดท้ังในดานเปาหมาย
ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนรายละเอียด
ท่ีดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได

3.6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
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ครอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผล
ท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนด
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ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบดวย
เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแหลงงบประมาณ

ภายนอกรวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจาย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหาร พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ

ซึ่งมี ความแตกตางหลากหลายท้ังดานความรู ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นไปใช  รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งจะมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินอีกดวย

วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ี ท่ีจะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความ
ทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคม โดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาว
อยางเต็มศักยภาพ
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การบริหารจัดการ เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและ
ศิลปท่ีตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

2.10 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม

1. ดานกายภาพ
1.1 ท่ีตั้งของตําบล

ตั้งอยูท่ี 139 หมูท่ี 10 ตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท/โทรสาร 037 – 410377

เทศบาลตําบลโพธิ์งาม  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของอําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีพ้ืนท่ีติดกับเขตอําเภอประจันตคาม มาตามแนวถนนสายสุวรรณศร-กรุงเทพ  มีจุดศูนยกลางอยู
หางจากอําเภอประจันตคาม  ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 323.60 ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ 202,250 ไร

อาณาเขต
- ทิศเหนือ  ติดกับ  วนอุทยานเขาใหญ
- ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลบุฝาย
- ทิศใต  ติดกับ  ตําบล ( หนองแกว-ประจันตคาม ) ฯ
- ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตําบล ( โนนหอม,ดงข้ีเหล็ก,เนินหอม ) อําเภอเมือง จ.

ปราจีนบุรี
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แผนท่ีตําบลโพธิ์งาม  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพ้ืนท่ีเปนดินทราย  ท่ีราบลุม และท่ีราบเชิงเขา เปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัย

ประมาณ 6๐% เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร 25 % เปนพ้ืนท่ีปลูกปา 10% และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน 5%
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ปราจีนบุรีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ประกอบกับลมฝายใตท่ีพัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมท้ังหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจาก
ความรอน ปกคลุม ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงประมาณ
39-41 องศาเซลเซียส และอากาศคอนขางหนาวในฤดูหนาว

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิวัดได 39 - 41 องศา
เซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,380
มิลลิเมตร/ป (เกณฑมาตรฐาน 1,700 มิลลิเมตร/ป)

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
ประมาณ 16-22 องศาเซลเซียส

อุทยานแหงชาติเขาใหญ
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1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะเปนดินรวนซุย

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
- คลอง 6 สาย
- หนองน้ํา 4 แหง

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
- ฝายทดน้ํา 5 แหง
- อางเก็บน้ํา 2 แหง
- บอบาดาล 32 แหง
- บอน้ําตื้น 246 แหง
- สระน้ํา 18 แหง

1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ลักษณะของปาไม ไดแก วนอุทยานเขาใหญ ปาชุมชนในหมูบาน

2. ดานการเมือง/การปกครอง
เทศบาลตําบลโพธิ์งามมีเขตการปกครองเต็มพ้ืนท่ีตําบล มีพ้ืนท่ี 323.60 ตารางกิโลเมตร

มี 19 หมูบาน แบงเปน 2 เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งท่ี 1 จํานวน 10 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15,

16, 17, 19
เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวน 9 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18

จํานวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลโพธิ์งาม จํานวน 43 คน
- ขาราชการ 21 คน - ลูกจางประจํา 3 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ 6 คน - พนักงานจางท่ัวไป 13 คน

รายช่ือคณะผูบริหาร
1. นายบันเทิง   ปญญาดี นายกเทศมนตรี โทร. 089-804-3587
2. นายฉกาจ   ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรี โทร. 081-296-0082
3. นายพิสัย   พานิชดี รองนายกเทศมนตรี โทร. 081-451-3856
4. นางนุภา   เรืองศรี เลขานุการ โทร. 089-9491339
5. นายหม่ี   ชาวดร ท่ีปรึกษา
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รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งท่ี 1
1. นางชุติมา  มหาเฆม โทร 081-347-8067
2. นายสมปอง  ทันถากิจ โทร 086-146-5757
3. นายสมพงษ กองทวีผล โทร 085-437-0130
4. นายจรูญ  ไกรสิงห โทร 081-581-2971
5. นายวิทยา  ฆานะสิทธิ์ โทร 081-757-4422
6. นางจําปา  สรอยประดิษฐ โทร 089-001-5945
เขตเลือกตั้งท่ี 2
1. นายสอาด  ไวงาน โทร 086-833-4722
2. นายประชาญ  เสียงฆอง โทร 086-147-5204
3. ร.ต.บรรเทิง  เฉลิมศรี โทร 081-161-5678
4. นางชลอ  รักษาพล โทร 089-248-6880
5. นายอภัย  เตมีสุภาพ โทร 081-668-1183
6. นายชณาภัทร  ยอดดี โทร 084-131-1310

รายช่ือ กํานัน/ผูใหญบาน 19 หมูบาน
- - กํานันตําบลโพธิ์งาม   นายพรเทพ   ไกรสิงห
หมูท่ี หมูบาน ผูใหญบาน เบอรติดตอ

1 บานคุม นางหล้ํา ปญญาดี 084-7268231
2 บานโงง นายสมใจ วันดี 081-5906765
3 บานมวง นางทองสน    งามแกว 085-2877200
4 บานโพธิ์งาม นายพงษศักดิ์    รัตนวิทย 089-7527305
5 บานประตูดาน นายพรเทพ    ไกรสิงห 081-1577871
6 บานอินทรไตรย นายวิศนุ ทรัพยศรี 085-3889864
7 บานโคกกรวด นายเผชิญ โพธิ์งาม 089-2530776
8 บานตน นายสมร เครือวงษ 082-1667130
9 บานเกาะยาง นางสาวอังคณา หม่ืนหาญ 086-3385900

10 บานหนองหัวลิง นายคัดสรร พฤทธาภิญโญ
ภาส 086-1090444

11 บานประเถท นายวินัย ปญญาดี 086-1527404
12 บานโคกบาน นายสชีพ จันทรบัว 086-1925591
13 บานคลองแกมช้ํา นายสนธยา นาดี 084-3493145
14 บานคลองฟนปลา นายสมคิด เมืองทะ 085-2778689
15 บานหนองมะเอก นายสมบุญ โพธิ์งาม 081-7424073
16 บานทุงยาว นายประฐม ภูศรี 089-5893884
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3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

17 บานยาง นายวิจิตร วังสวัสดิ์ 089-0788613
18 บานไทรงาม นายสุชาติ ศรีภักดี 089-9334994
19 บานมวงใหม นายบุญยงค เอ่ียมไพฑูรย 089-4050612

หมูท่ี จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม

1 บานคุม 237 253 490 168
2 บานโงง 563 640 1,203 526
3 บานมวง 190 215 405 149
4 บานโพธิ์งาม 180 210 390 148
5 บานประตูดาน 207 204 411 129
6 บานอินทรไตรย 274 289 563 158
7 บานโคกกรวด 379 400 779 258
8 บานตน 287 320 607 276
9 บานเกาะยาง 180 186 366 164
10 บานหนองหัวลิง 287 324 611 301
11 บานประเถท 72 57 129 53
12 บานโคกบาน 173 178 351 95
13 บานคลองแกมช้ํา 307 301 608 196
14 บานคลองฟนปลา 141 149 290 94
15 บานหนองมะเอก 482 467 949 279
16 บานทุงยาว 239 287 526 169
17 บานยาง 286 331 617 244
18 บานไทรงาม 289 302 591 224
19 บานมวงใหม 351 360 711 223

รวม 5,124 5,473 10,597 3,854
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

ประเภท หญิง ชาย รวม หมายเหตุ

เยาวชน 1,083 1,013 2,096 อายุต่ํากวา 18 ป

ประชาชน 3,348 3,497 6,845 อายุ 18-60 ป

ผูสูงอายุ 691 961 1,652 อายุมากกวา 60 ป

รวมท้ังสิ้น 5,122 5,471 10,593

ขอมูลจาก  สํานักทะเบียนอําเภอประจันตคาม  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวนคน คิดเปนเปอรเซ็นต
ไมเคยศึกษา 168 1.90
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 279 3.15
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 470 5.31
จบชั้นประถมศึกษา 3,462 39.09
มัธยมศึกษาตอนตน 1,723 19.46
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,712 19.33
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 360 4.07
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 656 7.41
สูงกวาปริญญาตรี 26 0.29

รวม 8,856 100
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โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7 แหง

ลําดับ
ท่ี ช่ือโรงเรียน นักเรียน

(ชาย)
นักเรียน
(หญิง) รวม

1 วัดพรหมรังษีมิตรภาพท่ี 1 111 100 211
2 วัดอินทรไตรย 38 25 63
3 บานคลองแกมช้ํา 47 23 70
4 วัดโพธิ์งาม 19 9 28
5 บานประเถท 25 14 39
6 ชุมชนวัดบานโงง 51 53 104
7 บานเขานันทา 34 28 62

รวมท้ังสิ้น 325 252 577

ขอมูลนักเรียน  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน 4 แหง

ลําดับ
ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

(ชาย)
เด็กเล็ก
(หญิง) รวม

1 วัดโพธิ์งาม 12 12 24
2 วัดพรหมรังษีมิตรภาพท่ี 1 19 26 45
3 ชุมชนวัดบานโงง 9 5 14
4 บานคลองแกมช้ํา 9 10 19

รวมท้ังสิ้น 49 53 102

ขอมูลนักเรียน  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559

โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ม.3 ) จํานวน 2 แหง ( ตั้งอยูรวมในโรงเรียนประถม ) ไดแก
1. โรงเรียนชุมชนวัดบานโงง
2. โรงเรียนวัดพรหมรังสีมิตรภาพท่ี1
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4.2 สาธารณสุข
หนวยงานดานสาธารณสุข จํานวน 2 แหง

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์งาม
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกกรวด

4.3 อาชญากรรม
ในรอบปท่ีผานมาตําบลโพธิ์งามมีเหตุอาชญากรรม ดังนี้
1. มีการวางระเบิดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 15 บานหนองมะเอก  ซึ่งทางฝายปกครอง

และเทศบาลตําบลโพธิ์งามไดจัดเวรยามตรวจเฝาระวังพ้ืนท่ีในตอนกลางคืน
2. มีการลักขโมย และฉกชิงวิ่งราว  ในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์งาม  ซึ่งทางเทศบาลฯ ได

ปองกันการเกิดเหตุโดยติดตั้งไฟฟาแสงสวางรายทาง เพ่ือเพ่ิมความสวางไสว  และติดตั้งกลองวงจร
ปด ในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์งาม

4.4 ยาเสพติด
เทศบาลตําบลโพธิ์งามไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดย

ดําเนินการรวมกับชมรมกํานันผูใหญบาน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์งาม  โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลโคกกรวด อปพร.ตําบลโพธิ์งาม สถานีตํารวจภูธรอําเภอประจันตคาม และ
เจาหนาท่ีฝายอําเภอประจันตคาม  ในการดําเนินการตั้งดานจุดตรวจยาเสพติดในตําบลโพธิ์งามเปน
ประจําทุกเดือน

4.5 การสังคมสังเคราะห
เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง

5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนสง
ขอมูลถนนในตําบลโพธิ์งาม จํานวน 19 หมูบาน
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แบบสรุปบัญชีความยาวประเภทถนน แยกตามหมูบาน

หมูท่ี ช่ือหมูบาน
ความยาวถนน (เมตร) รวมความยาว

ถนนท้ังหมด
(เมตร)

หมาย
เหตุ

ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนน คสล.
1 บานคุม 905 - 2,137 3,042
2 บานโงง 280 335 2,272 2,887
3 บานมวง 1,806 519 2,141 4,466
4 บานโพธิ์งาม 619 - 951 1,570
5 บานประตูดาน 2,250 1,385 2,381 6,016
6 บานอินทรไตรย 1,436 1,843 1,725 5,004

หมู ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง รวมถนน (สาย)
1 บานคุม 6 - 4 10
2 บานโงง 11 1 2 14
3 บานมวง 5 1 3 9
4 บานโพธิ์งาม 3 - 3 6
5 บานประตูดาน 4 2 7 13
6 บานอินทรไตรย 4 - 6 10
7 บานโคกกรวด 4 1 16 21
8 บานตน 5 - 3 8
9 บานเกาะยาง 3 - 3 6
10 บานหนองหัวลิง 6 - 5 11
11 บานประเถท 4 - 5 9
12 บานโคกบาน 2 1 4 7
13 บานคลองแกมช้ํา 6 - 9 15
14 บานคลองฟนปลา 2 1 5 8
15 บานหนองมะเอก 2 1 4 7
16 บานทุงยาว 5 - 4 9
17 บานยาง 8 - 6 14
18 บานไทรงาม 4 1 2 7
19 บานมวงใหม 5 - 2 7
รวม 89 9 93 191
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7 บานโคกกรวด 7,937 1,444 1,347 10,728
8 บานตน 968 - 856 1,824
9 บานเกาะยาง 663 - 2,300 2,963
10 บานหนองหัวลิง 2,634 - 1,657 4,291
11 บานประเถท 1,923 - 517 2,440
12 บานโคกบาน 1,540 474 730 2,744
13 บานคลองแกมช้ํา 5,851 - 2,042 7,893
14 บานคลองฟน

ปลา
4,550 1,000 2,400 7,950

15 บานหนองมะเอก 2,700 1,000 1,000 4,700
16 บานทุงยาว 2,250 1,000 1,150 4,400
17 บานยาง 2,376 - 1,826.60 4,202.60
18 บานไทรงาม 1,157 11 667 1,935
19 บานมวงใหม 1,446 - 1,199 2,645

รวมความยาวท้ังสิ้น
(เมตร)

43,291 9,111 29,298.60 82,422.60

สรุป
1. จํานวนดินลูกรังท้ังหมด 43,291 เมตร
2. จํานวนถนนลาดยางท้ังหมด 9,111 เมตร
3. จํานวนถนนคอนกรีตท้ังหมด 29,298 เมตร

รวมความยาวถนนท้ังสิ้น 82,422.60 เมตร

5.1.1 ทางหลวงแผนดิน จํานวน 1 สาย คือ ถนนสุวรรณศร
5.1.2 ถนนลาดยางภายในตําบล  จํานวน 4 สาย คือ

- สายสุวรรณศร - เขานอย
- สายสุวรรณศร - บานมวง
- สายแยกบานยาง – บานประเถท - ต.หนองแกว
- สายบานโงง – อินทรไตรย
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5.1.3 ถนนลูกรังและคอนกรีต  เชื่อมตอตําบลและหมูบาน 11 สาย  คือ
- สาย บ. โงง – บ.อินทรไตรย
- สาย บ. หนองหัวลิง – บ. ประตูดาน (คสล.ลูกรัง)
- สาย บ. มวง – บ. คลองฟนปลา – บ. คลองแกมช้ํา (คสล.ลูกรัง)
- สาย บ. มวง – บ. หนองมะเอก (คสล.ลาดยาง)
- สาย บ. คลองฟนปลา – บ. ทุงยาว
- สาย บ. มวง – บ. ทุงยาว
- สาย บ. โงง – บ. คุม (คสล.)
- สาย บ. โงง – บ.โพธิ์งาม (คสล.ลูกรัง)
- สาย บ. หนองหัวลิง – บ. หนองมะเอก
- สาย บ. หนองหัวลิง – บ. หนองมะเอก
- สาย บ. โคกกรวด – บ. คลองฟนปลา

5.2 การไฟฟา
ขอมูลการติดตั้งไฟฟาสาธารณะประโยชนบริเวณจุดเสี่ยง จํานวน 19 หมูบาน

หมู จํานวน (จุด) หมายเหตุ
1 บานคุม 7
2 บานโงง 9
3 บานมวง 7
4 บานโพธิ์งาม 6
5 บานประตูดาน 12
6 บานอินทรไตรย 8
7 บานโคกกรวด 9
8 บานตน 5
9 บานเกาะยาง 7
10 บานหนองหัวลิง 7
11 บานประเถท 6
12 บานโคกบาน 3
13 บานคลองแกมช้ํา 9
14 บานคลองฟนปลา 10
15 บานหนองมะเอก 10
16 บานทุงยาว 14
17 บานยาง 22
18 บานไทรงาม 4
19 บานมวงใหม 4

รวม 159
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5.3 การประปา

หมูบาน แหลงน้ําประปา
(แหง)

ครัวเรือนท่ีใช
น้ําประปา

ความตองการ

1 บานคุม 2 125 เพียงพอ
2 บานโงง 2 302 เพียงพอ
3 บานมวง 3 100 เพียงพอ
4 บานโพธิ์งาม 1 127 ไมเพียงพอ
5 บานประตูดาน 2 106 เพียงพอ
6 บานอินทรไตรย 2 124 ไมเพียงพอ
7 บานโคกกรวด 4 160 ไมเพียงพอ
8 บานตน 2 156 เพียงพอ
9 บานเกาะยาง 3 100 เพียงพอ
10 บานหนองหัวลิง 2 163 เพียงพอ
11 บานประเถท 1 39 เพียงพอ
12 บานโคกบาน 2 82 ไมเพียงพอ
13 บานคลองแกมช้ํา 2 145 ไมเพียงพอ
14 บานคลองฟนปลา 1 64 เพียงพอ
15 บานหนองมะเอก 3 260 ไมเพียงพอ
16 บานทุงยาว 1 81 ไมเพียงพอ
17 บานยาง 2 200 เพียงพอ
18 บานไทรงาม 3 140 ไมเพียงพอ
19 บานมวงใหม 3 182 ไมเพียงพอ

รวม 66 2,500



31

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจําป 2560

5.4 โทรศัพท
- ตูโทรศัพทสาธารณะ 24 ตู

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- ไมมี-

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร

ลําดับ
ท่ี ประเภท จํานวน

แปลง จํานวนไร เขตพื้นท่ีหมูบาน

1 ขาว 188 1,394.68 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18
2 มันสําปะหลัง 81 1,851 3,7,9,10,13,14,15,16,17,18,19
3 เงาะ 11 31 7,11,13,14,15,16,
4 ลองกอง 6 6 8,16,17
5 มังคุด 8 19 7,8,17
6 ทุเรียน 24 81 3,6,7,11,13,14,16

รวม 318 3,382.68

ขอมูล  จากสํานักงานเกษตรอําเภอประจันตคาม  เดือนตุลาคม 2559

6.2 การประมง
- ประมง รอยละ 0.01 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

6.3 การปศุศัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม

เชน การเลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ รอยละ 0.0 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

6.4 การบริการ
- ปมน้ํามัน 3 แหง
- ปมแกส 1 แหง
- รานอาหาร 8 แหง
- รานเกมส 2 แหง
- มินิมารท (24 ชม.) 2 แหง
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6.5 การทองเท่ียว
ในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์งามมีแหลงทองเท่ียว จํานวน 2 แหง
- กลุมหัตถกรรมไมไผ หมูท่ี 18 บานไทรงาม
- น้ําตกสาวนอย  หมูท่ี 13 บานคลองแกมช้ํา

6.6 อุตสาหกรรม
- โรงงานผลิตขนาดเล็ก จํานวน 1 แหง

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
ปมน้ํามัน 3 แหง
ปมแกส 1 แหง
มินิมารท (24 ชม.) 2 แหง
รานวัสดุกอสราง 2 แหง
กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ  จํานวน 3 กลุม
1. กลุมเมคราเม
2. กลุมสตรี
3. กลุมสรางชีวิตใหมใหสตรี

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

หมูท่ี จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม

1 บานคุม 237 253 490 168
2 บานโงง 563 640 1,203 526
3 บานมวง 190 215 405 149
4 บานโพธิ์งาม 180 210 390 148
5 บานประตูดาน 207 204 411 129
6 บานอินทรไตรย 274 289 563 158
7 บานโคกกรวด 379 400 779 258
8 บานตน 287 320 607 276
9 บานเกาะยาง 180 186 366 164
10 บานหนองหัวลิง 287 324 611 301
11 บานประเถท 72 57 129 53
12 บานโคกบาน 173 178 351 95
13 บานคลองแกมช้ํา 307 301 608 196
14 บานคลองฟนปลา 141 149 290 94
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ขอมูลจาก  สํานักทะเบียนอําเภอประจันตคาม  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559

7.2 ขอมูลดานการเกษตร
พ้ืนท่ีตําบลโพธิ์งามอยูนอกเขตชลประทาน ราษฎรประมาณรอยละ 3 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ไดแก ปลูกขาว  มันสําปะหลัง  เงาะ  ลองกอง  มังคุด และทุเรียน

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร
มีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนเอง ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการทําเกษตร

และแหลงน้ําไมท่ัวถึง

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมูบานทุกหมูบาน

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีขอมูลศาสนสถาน 16 แหง ดังนี้

- วัดบานคุม ม. 1
- วัดปาบานโงง ม. 2
- วัดโนนสะอาด ม. 3
- วัดประตูดาน ม. 5
- วัดอินทรไตรย ม. 6
- วัดโคกกรวด ม. 7
- วัดบานตน ม. 8
- วัดใยพิมลประจันตคามเสมาราม ม. 10
- วัดประเถท ม. 11
- วัดโคกบาน ม. 12
- วัดเขานอย ม. 13
- วัดคลองฟนปลา ม. 14

15 บานหนองมะเอก 482 467 949 279
16 บานทุงยาว 239 287 526 169
17 บานยาง 286 331 617 244
18 บานไทรงาม 289 302 591 224
19 บานมวงใหม 351 360 711 223

รวม 5,124 5,473 10,597 3,854
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- วัดหนองมะเอก ม. 15
- วัดทุงยาว ม. 16
- วัดพรหมรังสี ม. 17
- สํานักสงฆปูฤาษีเมตตามหาลาภ ม. 15

8.2 ประเพณีและงานประจําป
- งานวันผูสูงอายุ เดือน เมษายน
- ประเพณีบุญบั้งไฟ หมูท่ี 2 บานโงง เดือน  พฤษภาคม
- ประเพณีงานลอยกระทง ณ วัดบานโงง เดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีงานลอยกระทง ณ หนองประตูดาน เดือน  พฤศจิกายน
- งานแขงขันฟุตบอลประเพณีสงกรานต เดือน  เมษายน

8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก

การทําไมกวาด   หัตถกรรมไมไผและการจักรสานสิ่งของเครื่องใชจากไมไผ  การผลิตสมุนไพร
ธรรมชาติภาษาถิ่น ภาษากลางและภาษาอีสาน

8.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก
ไมกวาด  โตะ  แคร  บันได  ยาหมอง ยาดมสมุนไพร สบู เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติและสราง

ข้ึนเอง ซึ่งสวนใหญไมเพียงพอตอการเกษตร
9.2 ปาไม ในเขตเทศบาลมีเขตปาไม
9.3 ภูเขา ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

- น้ํา สําหรับการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอท่ัวถึง
ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึนประกอบกับตองใชงบประมาณจํานวน
มาก

- อากาศ ตําบลโพธิ์งามมีการประกอบธุรกิจฟารมหมู  ไก  หลายแหลง  การ
ควบคุมกลิ่นยังไมไดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  ทําใหมีกลิ่นรบกวนพ้ืนท่ีใกลเคียง  และ
สงผลใหมีพาหะนําโรคจํานวนมาก

- ดิน  ในพ้ืนท่ีตําบลโพธิ์งามมีคุณภาพดีเหมาะแกการเพาะปลูกและทําไร ทําสวน



บทที่ 3
วิธีการดําเนินการ

การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เปนการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ
ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยใช Stufflebeam’s Model มีวิธีการดําเนินการ ดังตอไปนี้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ ประชากรท่ีมีครัวเรือนในเขตขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีทําการประเมิน
3.1.2 กลุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยาง จากหมูบานในเขตรับผิดชอบโดยการสุมหมูบาน

(Simple Random Sampling) จํานวนรอยละ 5 ของหมูบานหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การ
กําหนดตัวอยาง (Sample size) ท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชหลักเกณฑของ Taro Yamane
(1967) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได รอยละ 0.05 ซึ่งดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ตัวแทนครัวเรือนท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป โดยวิธีการสุมหลังคาเรือนแบบงาย (Simple Random
Sampling)

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล
เครื่องท่ีใชการประเมินครั้งนี้   เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสรางและก่ึงโครงสราง

(Structured and Semi – Structured Questionnaires) ใชสอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน
ตามจํานวนขนาดตัวอยาง เปนแบบสอบถามถามท่ีผูประเมินสรางข้ึน ตามแนวทางการประเมินผล
ความพึงพอใจการใหบริการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความ
พึงพอใจของกรมการปกครองสวนทองถ่ิน มีท้ังหมด 4 ประเด็น จํานวน 26 ขอ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด ใหเติมคําตอบ
และปลายปดเลือกตอบ สอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ ( Check List ) รวมจํานวน 4 ขอ

สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจตอการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปด
มาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 26 ขอ ครอบคลุมความพึงพอใจดานข้ันตอนการ จํานวน 6 ขอ
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ จํานวน 7 ขอ ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
จํานวน 6 ขอ และความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน 7 ขอ

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการใหบริการ ลักษณะของแบบสอบถามเปน
ปลายเปด
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3.3 กระบวนการประเมินผล
3.3.1 การวางแผน

- สอบถามความตองการของผูบริหารในการประเมินผล
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องตนเพ่ือทําความเขาใจกรอบแนวคิดการประเมินผล
- ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือทําความเขาใจเปาหมาย

3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล
- สรางกรอบการประเมินผล โดยใชแนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ และผูประเมินสรางข้ึน
- พัฒนาผูเก่ียวของปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

3.3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน

- นําเสนอผลการศึกษาและการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
นักวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนท่ีระบุเปนกลุมตัวอยาง ตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการขอความรวมมือจากประชาชนท่ีมาใชบริการในเทศบาลตําบลโพธิ์งาม
สอบถาม

3.5 การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล
นักวิจัยและทีมผูชวยวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แลวนํามาลงรหัสวิเคราะหขอมูล

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS
for WINDOWS ซึ่งมีการใชเครื่องมือทางสถิติ 2 สวน ประกอบดวย

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหดวยการหาคาความถ่ี (f)
คารอยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูศึกษานํามาวิเคราะหดวยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3.6 สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหทางสถิติท่ีสําคัญหลายอยางถูกนําไปใชในการวิเคราะหครั้งนี้เพ่ือใหไดผลการ
วิเคราะหท่ีนาเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะหทางสถิติดังกลาวสามารถอธิบายได ดังนี้

3.6.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เปนการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางท่ีใชกัน
มากท่ีสุดใชสัญลักษณ X คาเฉลี่ยเลขคณิตเปนคาท่ีหาได โดยนําผลรวมของขอมูลท้ังหมดหารดวย
จํานวนขอมูลท้ังหมดเม่ือกําหนดให 1X , 2X , 3X ,....., nX เปนขอมูลชุดหนึ่งมี n จํานวน
คาเฉลี่ยเลขคณิต คือ X หาไดจาก

n

x

n
xxxx

n

i
i

n
∑
1=321 =

...++
=Χ
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เม่ือ X = คาเฉลี่ยเลขคณิต
n = จํานวนขอมูลท้ังหมด
=iX จํานวนขอมูลแตละตัว ni ,....,3,2,1=

หรือเขียนอยางยอคือ
n
x i∑

Χ =

3.6.2 ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเปนการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได
โดยการพิจารณาวา ขอมูลตัวใดซ้ํากันมากท่ีสุด หรือมีความถ่ีมาก ขอมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม

3.6.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance)
การวัดการกระจายดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เปนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด
มีลักษณะคลายกับสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกําลังสองผลตางระหวางคะแนนกับ
คาเฉลี่ยของขอมูลชุดนั้น แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เราเรียกวา ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณแทนดวย
σ2 และคารากท่ีสองของความแปรปรวน เรียกวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ
แทนดวย σ
3.7 การแปลผลการวิเคราะหขอมูล

3.7.1 เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปล
ผลโดยใชเกณฑคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด

3.7.2 เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคารอยละของผูมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
มีการแปลผลโดยใชเกณฑ ดังนี้

- คาคะแนนความพึงพอใจ ท่ีระดับ 2.51– 5.00 ถือวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
- คาคะแนนความพึงพอใจ ท่ีระดับ 1.00 – 2.50 ถือวา ไมมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ
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3.7.3 นําคาเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบเกณฑหาคารอยละตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 คือ มิติ
ดานคุณภาพการใหบริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และนําคาเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบ
หาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดานเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจได ดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) คะแนน
มากกวา 5 มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 10
มากกวา 4.75 ไมเกินรอยละ 95 9
มากกวา 4.5 ไมเกินรอยละ 90 8
มากกวา 4.25 ไมเกินรอยละ 85 7
มากกวา 4 ไมเกินรอยละ 80 6
มากกวา 3.75 ไมเกินรอยละ 75 5
มากกวา 3.5 ไมเกินรอยละ 70 4
มากกวา 3.25 ไมเกินรอยละ 65 3
มากกวา 3 ไมเกินรอยละ 60 2
ตั้งแต 2.75 ไมเกินรอยละ 55 1
ต่ํากวา 2.5 นอยกวารอยละ 50 0

3.7.4 สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยการจัดจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือ

คลายคลึงกันใหอยูในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปแบบความ
เรียง

3.8 การนําเสนอขอมูล
นําเสนอการวิเคราะหขอมูลแบบตาราง และการพรรณนา



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์
งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนในเขต
รับผิดชอบ จํานวน 527 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีผูประเมินสรางข้ึน เพ่ือประเมินผลระดับความพึง
พอใจของประชาชนในการรับบริการในประเด็นตอไปนี้ คือ ระดับความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ
ระดับความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ และระดับ
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก แกผูมารับบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ซึ่งการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลในรูปแบบของการ
ทําการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม 4 งานบริการท่ี
ตองการประเมิน คือ

1. งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
2. งานบริการดานรายไดหรือภาษี
3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4. งานบริการดานสาธารณสุข

ซึ่งนําเสนอรายละเอียดตามลําดับและงานบริการท่ีทําประเมินตอไปนี้
ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมของ 4 งานบริการ
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 4 งานบริการ คือ

1. งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
2. งานบริการดานรายไดหรือภาษี
3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4. งานบริการดานสาธารณสุข

ตอนท่ี 4 สรุปผลการสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการของ
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ
เพศชาย 248 47.06
เพศหญิง 279 52.94

รวม 527 100.00

จากตารางท่ี 1 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ
ในเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 527 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 52.94 รองลงมาคือเพศชาย  คิดเปนรอยละ 47.06

หญิง, 279, 52.9%

ชาย, 248, 47.1%

ชาย หญิง

ภาพท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตามเพศ
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1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามชวงอายุ

อายุ จํานวน (คน) รอยละ
อายุต่ํากวา 18 ป 6 1.14
อายุ 18 – 30 ป 108 20.49
อายุ 31 - 50 ป 159 30.17
อายุ 51 – 60 ป 169 32.07
อายุสูงกวา 60 ป 85 16.13

รวม 527 100.00

จากตารางท่ี 2 พบวาขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการของ
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 527 คน สวนใหญมีกลุมอายุ 51-60 คิดเปนรอย
ละ 32.07 รองลงมา คือ ป อายุ 31-50 ป คิดเปนรอยละ 30.17 กลุมอายุ 18 -30 คิดเปนรอยละ
20.49 ป กลุมอายุสูงวา 60 ป คิดเปนรอยละ 16.13 และกลุมอายุต่ํากวา 18 ป คิดเปนรอยละ 1.14
ตามลําดับ

อายุสูงกวา60ป,
85, 16.1%

อายุ51-60ป,
169, 32.1% อายุ31-50ป,

159, 30.2%

อายุ18-30ป,
108, 20.5%

อายุต่ํากวา 18 ป ,
 6, 1.1%

อายุต่ํากวา 18 ป อายุ18-30ป อายุ31-50ป

อายุ51-60ป อายุสูงกวา60ป

ภาพท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามชวงอายุ
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1.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ
ประถม 160 30.36
มัธยมศึกษา/เทียบเทา 187 35.48
อนุปริญญา/ปวส. 85 16.13
ปริญญาตรี 85 16.13
สูงกวาปริญญาตรี 10 1.90

รวม 527 100.00

จากตารางท่ี 3 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการของ
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 527 คน สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 35.48 รองลงมา คือ ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.36 ระดับอนุปริญญา/
ปวส. และระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.13 และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.90
ตามลําดับ

ประถมศึกษา,
160, 30.4%

มัธยมศึกษา/
เทียบเทา,

187, 35.5%

อนุปริญญา/ปวส.
, 85, 16.1%

ปริญญาตรี,
85, 16.1%

สูงกวาปริญญาตรี
, 10, 1.9%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเทา อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

ภาพท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตามระดับการศึกษา
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1.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ
แมบาน 125 23.72
เกษตรกร 135 25.62
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 115 21.82
รับราชการ 56 10.63
รัฐวิสาหกิจ 21 3.98
นักเรียน/นักศึกษา 20 3.80
อ่ืนๆ ระบ.ุ.(ลูกจางรัฐ/รับจาง) 55 10.44

รวม 527 100.00

จากตารางท่ี 4 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 527 คน สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอย
ละ 25.62 รองลงมา คือ แมบาน คิดเปนรอยละ 23.72 อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ
21.82 อาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 10.63 อาชีพอ่ืนๆ ระบ.ุ.(ลูกจางรัฐ/รับจาง) คิดเปนรอยละ
10.44 อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 3.98 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 3.80
ตามลําดับ

นักเรียน/นักศึกษา
, 20, 3.8%

อื่นๆ, 55, 10.4%รัฐวิสาหกิจ,
21, 4.0%

รับราชการ,
56, 10.6%

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย, 115,

เกษตรกร,
135, 25.6%

แมบาน, 125, 23.7%

แมบาน เกษตรกร ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา
อ่ืนๆ

ภาพท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามอาชีพ
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ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.) ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน 94.80 4.74 0.52 มากท่ีสุด
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 96.20 4.81 0.42 มากท่ีสุด
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง

และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 95.00 4.75 0.51 มากท่ีสุด
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 95.40 4.77 0.38 มากท่ีสุด
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ 95.20 4.76 0.45 มากท่ีสุด

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 95.80 4.79 0.50 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.40 4.77 0.46 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 5 พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานในภาพรวม ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = 0.46)
เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x = 4.81, S.D. = 0.42)
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ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม

ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

2. ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ
ผูใชบริการ 95.40 4.77 0.35 มากท่ีสุด
2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.32 มากท่ีสุด
2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย
ชองทาง 95.20 4.76 0.48 มากท่ีสุด
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 96.40 4.82 0.31 มากท่ีสุด
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 95.60 4.78 0.51 มากท่ีสุด
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ี
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.55 มากท่ีสุด
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 96.00 4.8 0.40 มากท่ีสดุ

โดยรวม 95.69 4.78 0.42 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 6 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการดานชองทางการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.69 ( x = 4.78,
S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = 0.31)
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ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม

ดานท่ี 3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 96.65 4.83 0.35 มากท่ีสุด

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหนาท่ี 95.50 4.78 0.40 มากท่ีสุด

3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส
กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมใน
การบริการ

95.86 4.79 0.38 มากท่ีสุด

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตอง
นาเชื่อถือ

95.60 4.78 0.34 มากท่ีสุด

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม
เลือกปฏิบัติ 95.68 4.78 0.45 มากท่ีสุด

3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ ฯลฯ

95.52 4.78 0.49 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.80 4.79 0.46 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 7 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยู
ในระดับมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80 ( x = 4.79, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณา
ตามดานยอย พบวา เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.65 ( x = 4.83,S.D. = 0.35)
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ตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม

ดานท่ี 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 95.60 4.78 0.37 มากท่ีสุด

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
ท่ีจอดรถ หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ ท่ีนั่งคอย
รับบริการ

95.45 4.77 0.40 มากท่ีสุด

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ
โดยรวม 95.50 4.78 0.35 มากท่ีสุด

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 96.20 4.81 0.31 มากท่ีสุด

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณและ
เครื่องมือใหบริการ 95.80 4.79 0.44 มากท่ีสุด

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ
สะดวกตอการใชบริการ 95.62 4.78 0.33 มากท่ีสุด

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงายฯ 95.20 4.76 0.37 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.62 4.78 0.41 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.62 ( x = 4.78, S.D. = 0.41) เม่ือ
พิจารณาตามดานยอย พบวา ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดย
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x = 4.81,S.D. = 0.31)
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ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใหบริการใน

ภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 95.40 4.77 0.45 มากท่ีสุด

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.69 4.78 0.42 มากท่ีสุด

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.80 4.83 0.46 มากท่ีสุด

4. ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.62 4.78 0.41 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.63 4.79 0.43 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 9 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง พอใจรอยละ 95.63 ( x =4.79, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80
( x =4.83, S.D. = 0.46)

รอยละ, 95.40

รอยละ, 95.69
รอยละ, 95.80

รอยละ, 95.62

95.2

95.3

95.4

95.5

95.6

95.7

95.8

1.ดานข้ันตอนการใ
หบริการ

2.ดานชองทางกา
รใหบริการ

3.ดานเจาห
นาที่ผูใหบริการ

4.ดานสิ่งอําน
วยความสะดวก

ภาพท่ี 6 แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 4 งานบริการ

งานบริการท่ี 1 งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.53 มากท่ีสุด
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 96.00 4.80 0.43 มากท่ีสุด
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง

และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 95.20 4.76 0.52 มากท่ีสุด
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 96.20 4.81 0.39 มากท่ีสุด
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ 95.00 4.75 0.47 มากท่ีสุด

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 95.80 4.79 0.50 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.53 4.78 0.47 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 10 พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย
ละ 95.53 ( x = 4.78, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มีผังลําดับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x =
4.81, S.D. = 0.39)
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

2. ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ
ผูใชบริการ 96.40 4.80 0.36 มากท่ีสุด
2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.33 มากท่ีสุด
2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย
ชองทาง 95.20 4.76 0.58 มากท่ีสุด
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 96.40 4.82 0.31 มากท่ีสุด
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 95.40 4.77 0.52 มากท่ีสุด
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ี
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.55 มากท่ีสุด
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 96.00 4.80 0.40 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.80 4.79 0.46 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 11 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80 ( x = 4.79, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มี
ชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ และมีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ
มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x = 4.80, S.D. = 0.31)
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ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 94.80 4.74 0.64 มากท่ีสุด
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี 94.00 4.70 0.66 มากท่ีสุด
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการ
บริการ 96.20 4.81 0.38 มากท่ีสุด

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอสงสัย
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.54 มากท่ีสุด

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม
เลือกปฏิบัติ 94.20 4.71 0.65 มากท่ีสุด

3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทาง
มิชอบ ฯลฯ 95.40 4.77 0.49 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.03 4.75 0.47 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 12 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานปองกันบรรเทา
สาธารณภัย ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจรอยละ 95.03 ( x = 4.75, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา เจาหนาท่ี
ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x = 4.81,S.D. = 0.38)
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ตารางท่ี 13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 96.00 4.80 0.38 มากท่ีสุด
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี

จอดรถ หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ ท่ีนัง่คอยรับ
บริการ 95.40 4.77 0.81 มากท่ีสุด

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ
โดยรวม 94.00 4.70 0.66 มากท่ีสุด

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ 96.00 4.80 0.32 มากท่ีสุด

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณและ
เครื่องมือใหบริการ 95.80 4.79 0.55 มากท่ีสุด

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ
สะดวกตอการใชบริการ 94.60 4.73 0.64 มากท่ีสุด

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงายฯ 95.00 4.75 0.57 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.26 4.76 0.32 มากท่ีสดุ

จากตารางท่ี 13 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด  โดย
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.26 ( x = 4.76, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา
สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือ
ในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( x = 4.81,S.D. =
0.32)
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ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวม 4 ดาน

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 95.53 4.78 0.47 มากท่ีสุด

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.80 4.79 0.46 มากท่ีสุด

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.03 4.75 0.47 มากท่ีสุด

4. ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.26 4.76 0.49 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.41 4.77 0.43 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 14 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวม ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง พอใจรอยละ 95.41
( x =4.77, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80 ( x =4.79, S.D. = 0.46)

รอยละ, 95.53

รอยละ, 95.80

รอยละ, 95.03

รอยละ, 95.26

94.6

94.8

95

95.2

95.4

95.6

95.8

1.ดานขั้นตอนการให
บริการ

2.ดานชองทางการให
บริการ

3.ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

4.ดานส่ิงอํานวยความสะดวก

ภาพท่ี 7 แสดงรอยละความพึงพอใจงานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ในภาพรวม 4 ดาน
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งานบริการท่ี 2 ดานรายไดหรือภาษี

ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.) ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน 95.20 4.76 0.55 มากท่ีสุด
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 95.00 4.75 050 มากท่ีสุด
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง

และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 96.00 4.80 0.45 มากท่ีสุด
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 95.80 4.79 0.49 มากท่ีสุด
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ 95.00 4.75 0.56 มากท่ีสุด

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 95.80 4.79 0.43 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.47 4.77 0.44 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 15 พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานรายไดหรือภาษี ของเทศบาล
ตําบลโพธิ์งาม ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ
95.47 ( x = 4.77, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( x =
4.80, S.D. = 0.45)
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ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

2. ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ
ผูใชบริการ 96.40 4.82 0.35 มากท่ีสุด
2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.32 มากท่ีสุด
2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย
ชองทาง 95.80 4.79 0.45 มากท่ีสุด
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 96.40 4.82 0.33 มากท่ีสุด
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 95.40 4.77 0.52 มากท่ีสุด
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ี
รวดเร็ว และสะดวก 95.20 4.76 0.56 มากท่ีสุด
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 96.00 4.80 0.38 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.91 4.80 0.44 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 16 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานรายไดหรือ
ภาษี ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจรอยละ 95.91 ( x = 4.80, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มีชองทางการใหบริการ
เพียงพอตอผูใชบริการ และ มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากัน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = 0.33)
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ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 94.80 4.74 0.66 มากท่ีสุด
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับ

การปฏิบัติหนาท่ี 95.80 4.79 0.53 มากท่ีสุด
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมใน
การบริการ 96.20 4.81 0.42 มากท่ีสุด

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตอง
นาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.49 มากท่ีสุด

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค
ไมเลือกปฏิบัติ 94.20 4.71 0.68 มากท่ีสุด

3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 96.00 4.80 0.33 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.43 4.77 0.48 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 17 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานรายไดหรือภาษี
ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 95.43 ( x = 4.77, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา เจาหนาท่ีใหบริการดวย
ความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจรอยละ 96.20 ( x = 4.81,S.D. = 0.42)
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ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน

ดานท่ี 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดนิทางมารับบริการ 96.00 4.80 0.38 มากท่ีสุด
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก

เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ
ท่ีนั่งคอยรับบริการ 95.40 4.77 0.56 มากท่ีสุด

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ
โดยรวม 95.80 4.79 0.54 มากท่ีสุด

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือ
ในการใหบริการ 96.00 4.80 0.37 มากท่ีสุด

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณและเครื่องมือใหบริการ 95.80 4.79 0.53 มากท่ีสุด

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปน
ระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ 94.60 4.73 0.65 มากท่ีสุด

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจ
งายฯ 95.00 4.75 0.57 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.51 4.78 0.56 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 18 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานรายไดหรือ
ภาษี ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจรอยละ 95.51( x = 4.78, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา สถานท่ีตั้งของ
หนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( x = 4.80,S.D. = 0.37)



โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี ประจําป 2560

59
ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานรายไดหรือภาษี ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 95.47 4.77 0.44 มากท่ีสุด

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.91 4.80 0.44 มากท่ีสุด

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.43 4.77 0.48 มากท่ีสุด

4. ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.51 4.78 0.56 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.58 4.78 0.45 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 19 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานรายไดหรือภาษี ในภาพรวม ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.58 ( x =4.78, S.D.
= 0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจรอยละ 95.91 ( x =4.80, S.D. = 0.44)

รอยละ, 95.47

รอยละ, 95.91

รอยละ, 95.43
รอยละ, 95.51

95.1
95.2
95.3
95.4
95.5
95.6
95.7
95.8
95.9

96

1.ดานข้ันตอนการให
บริการ

2.ดานชองทางการให
บริการ

3.ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

4.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพท่ี 8 แสดงรอยละความพึงพอใจดานรายไดหรือภาษี ในภาพรวม 4 ดาน
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งานบริการท่ี 3 งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ตารางท่ี 20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.) ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.59 มากท่ีสุด
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 96.00 4.80 0.44 มากท่ีสุด
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง

และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 95.20 4.76 0.58 มากท่ีสุด
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 96.20 4.81 0.42 มากท่ีสุด
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ 95.00 4.75 0.55 มากท่ีสุด

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 96.60 4.83 0.44 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.67 4.78 0.48 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 20 พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจรอยละ 95.67( x = 4.78, S.D.=0.48) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลังมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.60 ( x = 4.83, S.D. = 0.44)
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ตารางท่ี 21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

2. ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ
ผูใชบริการ 96.40 4.82 0.36 มากท่ีสุด
2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.42 มากท่ีสุด
2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย
ชองทาง 95.20 4.76 0.55 มากท่ีสุด
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 96.40 4.82 0.37 มากท่ีสุด
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 96.20 4.81 0.39 มากท่ีสุด
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ี
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.55 มากท่ีสุด
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 96.00 4.80 0.33 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.91 4.80 0.49 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 21 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.91( x = 4.80, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มี
ชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ และมีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ
มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = 0.36)
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ตารางท่ี 22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 94.80 4.74 0.67 มากท่ีสุด
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี 97.60 4.88 0.33 มากท่ีสุด
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการ
บริการ 96.20 4.81 0.38 มากท่ีสุด

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอสงสัย
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.54 มากท่ีสุด

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม
เลือกปฏิบัติ 94.20 4.71 0.78 มากท่ีสดุ

3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ ฯลฯ 96.60 4.83 0.32 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.83 4.79 0.50 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 22 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.83 ( x = 4.79, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา
เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 97.60 ( x = 4.88,S.D. = 0.33)
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ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ

96.00 4.80 0.33 มากท่ีสุด

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ ท่ี
นั่งคอยรับบริการ

95.00 4.75 0.59 มากท่ีสุด

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ
โดยรวม

94.00 4.70 0.62 มากท่ีสุด

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ

96.00 4.80 0.33 มากท่ีสุด

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ
และเครื่องมือใหบริการ

95.80 4.79 0.65 มากท่ีสุด

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ
สะดวกตอการใหบริการ

96.00 4.80 0.35 มากท่ีสุด

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงายฯ

95.00 4.75 0.66 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.40 4.77 0.58 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 23 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด
โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา
สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือ
ในการใหบริการ และการจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบสะดวกตอการใหบริการ มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( x = 4.80,S.D. = 0.33)
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ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในภาพรวมท้ัง 4 ดาน

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 95.67 4.78 0.48 มากท่ีสุด

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.91 4.80 0.49 มากท่ีสุด

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.83 4.9 0.50 มากท่ีสุด

4. ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.40 4.77 0.58 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.70 4.78 0.55 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 24 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง พอใจรอย
ละ 95.70 ( x =4.78, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการใหบริการ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.91 ( x =4.80, S.D. = 0.49)

รอยละ, 95.67

รอยละ, 95.91 รอยละ, 95.83

รอยละ, 95.40

95.1
95.2
95.3
95.4
95.5
95.6
95.7
95.8
95.9

96

1.ดานขั้นตอนการให
บริการ

2.ดานชองทางการให
บริการ

3.ดานเจาห
นาที่ผูใหบริการ

4.ดานส่ิงอํานวยความสะดวก

ภาพท่ี 9 แสดงรอยละความพึงพอใจในการใหบริการงานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ในภาพรวม 4 ดาน
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งานบริการท่ี 4 ดานสาธารณสุข

ตารางท่ี 25 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ดานท่ี 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.70 มากท่ีสุด
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 96.00 4.80 0.40 มากท่ีสุด
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง

และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 95.20 4.76 0.68 มากท่ีสุด
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 96.20 4.81 0.45 มากท่ีสุด
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ 95.40 4.77 0.56 มากท่ีสุด

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 95.80 4.79 0.55 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.60 4.78 0.52 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 25 พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุข ของเทศบาลตําบล
โพธิ์งาม ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.60
( x = 4.78, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x = 4.81, S.D. =
0.45)
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ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 2 ดานชองทางการใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

2. ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ
ผูใชบริการ 96.40 4.82 0.44 มากท่ีสุด
2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.45 มากท่ีสุด
2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย
ชองทาง 95.20 4.76 0.50 มากท่ีสุด
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 96.40 4.82 0.43 มากท่ีสุด
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 96.00 4.80 0.39 มากท่ีสุด
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ี
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.52 มากท่ีสุด
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 96.00 4.80 0.37 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.89 4.79 0.53 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 26 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุข
ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจรอยละ 95.89 ( x = 4.79, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาตามดานยอย มีชองทางการใหบริการ
เพียงพอตอผูใชบริการ และมีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากัน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = 0.43)



โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี ประจําป 2560

67
ตารางท่ี 27 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 4 งานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 94.80 4.74 0.70 มากท่ีสุด
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับ

การปฏิบัติหนาท่ี 97.20 4.86 0.32 มากท่ีสุด
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมใน
การบริการ 96.20 4.81 0.38 มากท่ีสุด

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตอง
นาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.59 มากท่ีสุด

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค
ไมเลือกปฏิบัติ 94.20 4.71 0.64 มากท่ีสุด

3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 96.60 4.83 0.33 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.77 4.79 0.53 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 27 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุข
ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 95.77 ( x = 4.79, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา เจาหนาท่ีใหบริการวางตัว
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.20 ( x =
4.86,S.D. = 0.32)



โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี ประจําป 2560

68
ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานท่ี 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารบับริการ 96.00 4.80 0.38 มากท่ีสุด
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก

เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 97.40 4.87 0.32 มากท่ีสุด

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม
94.00 4.70 0.67 มากท่ีสุด

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ 96.00 4.80 0.35 มากท่ีสุด

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ
และเครื่องมือใหบริการ 95.80 4.79 0.56 มากท่ีสุด

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ
สะดวกตอการใชบริการ 97.60 4.88 0.31 มากท่ีสุด

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงายฯ 95.00 4.75 0.64 มากท่ีสุด

โดยรวม 95.97 4.80 0.42 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 28 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุข
ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจรอยละ 95.97 ( x = 4.80, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา การจัดสถานท่ีและ
อุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ
97.60 ( x = 4.88,S.D. = 0.31)
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ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ

ดานสาธารณสุข ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S.D.)
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 95.60 4.78 0.52 มากท่ีสุด

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.89 4.79 0.53 มากท่ีสุด

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.77 4.79 0.53 มากท่ีสุด

4. ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.97 4.80 0.42 มากท่ีสุด
โดยรวม 95.81 4.79 0.48 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 29 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานสาธารณสุข ในภาพรวมท้ัง 4
ดาน ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง พอใจรอยละ 95.81
( x =4.79, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.97 ( x =4.80, S.D. = 0.42)

รอยละ, 95.60

รอยละ, 95.89
รอยละ, 95.77

รอยละ, 95.97

95.4

95.5

95.6

95.7

95.8

95.9

96

1.ดานข้ันตอนการใ
หบริการ

2.ดานชองทางกา
รใหบริการ

3.ดานเจาห
นาท่ีผูใหบริการ

4.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพท่ี 10 แสดงรอยละความพึงพอใจในการใหบริการดานสาธารณสุข
ในภาพรวม 4 ดาน
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ตอนท่ี 4 สรุปผลการสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการของ

เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ตารางท่ี 30 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการเทศบาลตําบลโพธิ์งาม

ประเด็นหลัก
คาเฉล ี่ย

ความพึงพอใจ
รอยละ

( x ) (S. D) ระดับความ
พึงพอใจ

1. ความพึงพอใจในงานบริการดานปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย 95.41 4.77 0.43 มากท่ีสุด
2. ความพึงพอใจในงานบริการดานรายได
หรือภาษี 95.58 4.78 0.45 มากท่ีสุด
3. ความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.70 4.78 0.55 มากท่ีสุด
4. ความพึงพอใจในงานบริการดาน
สาธารณสุข 95.81 4.79 0.48 มากท่ีสุด

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 95.63 4.78 0.48 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 30 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการท้ัง 4 งานบริการ ของเทศบาลตําบล
โพธิ์งาม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.63 ( x =4.78, S.D. =0.48) เม่ือ
พิจารณาเปนงานบริการ พบวา งานบริการดานสาธารณสุข มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 95.81 ( x =4.79, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ บริการงานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.70 ( x =4.78, S.D. = 0.55) งานบริการดานรายไดหรือภาษี มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.58 ( x =4.78, S.D. = 0.45) และ งานบริการดานปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.41 ( x =4.77, S.D. = 0.45) ตามลําดับ
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รอย
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1

95.2

95.3

95.4

95.5

95.6

95.7

95.8

95.9

ดานปองกันบรรเท
าสาธาร
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ดานรายไ
ดหรือภาษี

ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดานสาธาร
ณสุข

ภาพท่ี 11 แสดงรอยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี



บทท่ี 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังตอไปนี้
1. ความมุงหมายของการศึกษา
2. สรุปผล
3. อภิปรายผล
4. ขอเสนอแนะ

5.1 ความมุงหมายของการศึกษา
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งามอําเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 4 ดานบริการ คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกของงานบริการ 4 งาน ดังนี้

1) งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
2) งานบริการดานรายไดหรือภาษี
3) งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4) งานบริการดานสาธารณสุข

5.2 สรุปผล
การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของเทศบาลตําบล

โพธิ์งามอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 527 คนใน
เขตเทศบาลตําบลโพธิ์งามไดผลสรุปดังตอไปนี้

ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งามอําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.63
( x =4.79,S.D. =0 .43)เม่ือพิจารณารายดาน ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80( x =4.83, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ดานชองทาง
การใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ95.69 ( x =4.78, S.D. =0 .42)ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกโดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.62( x =4.78, S.D. =0 .41) และดาน ข้ันตอนการ
ใหบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.40( x =4.77, S.D. =0 .45) ซึ่งจัดอยูในระดับมากท่ีสุด
เชนกัน
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เม่ือพิจารณางานบริการ 4 งานบริการ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ในงานบริการดานสาธารณสุขโดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.81
( =4.79, S.D. = 0.48) โดยจัดอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือ งานบริการดานงานบริการดาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโดยจัดอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.70
( =4.78, S.D. = 0.55) งานบริการดานรายไดหรือภาษี โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.58
( =4.78, S.D. = 0.45)จัดอยูในระดับมากท่ีสุดและงานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยโดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.41( =4.77, S.D. = 0.45)ซึ่งจัดอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีมีศักยภาพสูงในการใหบริการท่ีดีและ
ใหการบริการดวยความเปนกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม

5.3 อภิปรายผล
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

โพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีมีประเด็นนาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลโพธิ์งามในการ

บริการ 4 ดาน คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใหบริการรอย
ละ 95.63 แสดงวาบรรลุวัตถุประสงคในแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโพธิ์งามวาดวยการบริหาร
องคกร ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีมีความชัดเจน ความพรอม  มีความสามัคคีเปนอันดี
ในหนวยงาน สอดคลองกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRBใน 7ข้ันตอน และเม่ือเทียบกับ
เกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ขององคการปกครองสวน
ทองถ่ิน คือ ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ 95 ข้ึนไป คะแนนเต็ม 10ผลปรากฏวาเทศบาลตําบล
โพธิ์งามได 10 คะแนน

x

x

x

x
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สําหรับแตละดาน พบวา
1. ดานข้ันตอนการใหบริการพบวา ในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.40แสดงวา

เทศบาลตําบลโพธิ์งามมีการวางแผนงานลวงหนาและจัดเตรียมการพรอมเพ่ือการบริการอยางตอเนื่อง
และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับกุสุมา ลมเชย กลาววาการวางแผนงานท่ีดีและ
ประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ความสําเร็จขององคกรเปนการแสดงถึงเจตคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 2 ทาง ระหวางผูใหกับผูรับ

2. ดานชองทางการใหบริการ พบวา ในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.69
เทศบาลตําบลโพธิ์งาม มีการใหบริการหลายชองทางใหผูมารับบริการเลือกใชบริการมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารของ เทศบาลตําบลโพธิ์งาม มีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชน และยึดประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการพบวาในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.80 ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจสามารถใหบริการไดอยางถูกตองตามความตองการเจาหนาท่ี
มีความพรอมในการใหบริการมีความเอาใจใสกระตือรือรนเปนมิตรในการใหบริการมีความเสมอภาคใน
การใหบริการมีความรวดเร็วในการใหบริการแกไขปญหาไดทุกดานมีเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาตอบขอ
ซักถามใหคําแนะนําแกประชาชนผูมารับบริการอยางเพียงพอสอดคลองกับแนวคิดของสมิต สัชชุกร ท่ี
กลาวถึงความพึงพอใจในบริการวาระดับผลของการบริการสูงกวาความคาดหวังก็จะทําใหเกิดความพึง
พอใจแตถาผลท่ีไดรับจากบริการสูงกวาความคาดหวังผูใชก็จะเกิดความประทับใจก็จะสงผลใหผูใช
กลับไปใชบริการซ้ําอีกจึงกลาวไดวาความพึงพอใจในบริการเปนภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกใน
ทางบวกของบุคคลอันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งท่ีไดรับจากการบริการไมวาจะเปนการ
รับบริการหรือการใหบริการในระดับท่ีตรงกับการรับรูสิ่งท่ีคาดหวังเก่ียวกับการบริการนั้นซึ่งจะ
เก่ียวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการและความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกพบวาในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.62ซึ่งเปน
ความสําเร็จของการใหบริการท่ีสูงและเปนการตอบคําถามของการบริการในเทศบาลตําบลโพธิ์งามท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลโพธิ์งามไดปฏิบัติจัดเตรียมสถานท่ีใหบริการจัดเปน
สัดสวนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณในการใหบริการสถานท่ีใหบริการท้ังภายในและ
ภายนอกมีความสะอาดและรมรื่นมีท่ีนั่งพักสําหรับผูมารับบริการอยางเพียงพอมีเอกสารแผนพับคูมือ
แนะนําการใหบริการเปนอยางดีตามลําดับจึงทําใหผูมารับบริการมีความพึงพอใจมาก
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งานบริการ 4 งาน พบวา
1. งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยโดย

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.41 ( =4.77, S.D. = 0.45)
2. งานบริการดานรายไดหรือภาษี

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.58 ( =4.78, S.D. = 0.45)
3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.70 ( =4.78, S.D. = 0.55)
4. งานบริการดานสาธารณสุข

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.81( =4.79, S.D. = 0.48)

ในการบริหารงาน โดยสรุป เทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรีมีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืนสําหรับองคกรตลอดไป และท่ีสําคัญควรพัฒนาการใหบริการ
อยางตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูมารับบริการ

5.4 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการใหบริการจากการประเมินท่ีพบวา
1) ผลงานในปท่ีผานมาของเทศบาลตําบลโพธิ์งาม ท่ีประชาชนประทับใจ ดังนี้

1.1 การดูแลสวัสดิการและความเปนอยูของประชาชนเปนอยางดี
1.2 ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดทําแผน

ประจําป การแขงขันกีฬา และงานประเพณีตางๆ
1.3 ดานสาธารณสุขเชน โครงการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  คนพิการ และผูปวยเอดส

เจาหนาท่ีบริการดี มีความเปนกันเอง
1.4 ดานบรรเทาสาธารณภัย

- การใหบริการรถกูชีพ มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ภัยแลง ทางเทศบาลมีรถบริการน้ําอุปโภคใหกับชุมชนในแตละจุด
- ภัยหนาว ทางเทศบาลมอบผาหมหรือเสื้อกันหนาวใหแกผูประสบภัย

1.5 ทางเทศบาลสนับสนุนและอนุรักษสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยการจัด
ประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือเปนท่ียึดเหนี่ยว และเปนการสรางความสามัคคีในชุมชน

1.6 เทศบาล รวมกับ อสม. รณรงคการกําจัดยุงลาย แจกทรายอะเบส และฉีดพนยาไลยุง
เพ่ือลดปญหาโรคไขเลือดออก

x

x

x

x
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2) สิ่งท่ีเทศบาลตําบลโพธิ์งามควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ดังนี้
2.1 ไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน อยากใหเพ่ิมความสวางอยางท่ัวถึง กรณีไฟฟา

ชํารุดอยากใหเรงดําเนินการแกไขซอมแซม
2.2 น้ําประปาหมูบาน ไมสะอาด อยากใหทางเทศบาลดําเนินการปรับปรุง หรือ

ดําเนินการลางบอน้ํา ,กรองน้ําและท้ิงไวใหตกตะกอนกอนปลอยน้ําใหชุมชนใชอุปโภค หรือ
การนําน้ําในบอไปตรวจสอบกับกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือลดปญหาน้ําไมสะอาด
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ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
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ภาพกิจกรรมลงพ้ืนท่ีทําการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ



แบบสอบถาม No. ……….….

อบต./ทต. ท่ีใหบริการ...เทศบาลตําบลโพธ์ิงาม..อําเภอประจันตคาม..จังหวัดปราจีนบุร.ี....วัน/เดือน/ป ท่ีเก็บขอมูล.......................................

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง      เพ่ือแสดงความคิดเห็นของทานเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก
อบต./ทต.ในดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก
แบบสอบถามนี้ไดพัฒนาข้ึนตามกําหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการกําหนดคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษแก
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) โดยคาตัวเลข 5  = มากท่ีสุด, 4 = มาก,
3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 สวนคือขอมูลท่ัวไป การวัดความพึงพอใจ และ
ขอเสนอแนะ

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป
ขอท่ี 1.1   : เพศ 1 ชาย

2 หญิง
ขอท่ี 1.2   : อายุ 1 ต่ํากวา 18 ป

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

ขอท่ี 1.3   : ระดับการศึกษา 1 ประถมศึกษา
2 มัธยมศึกษา/เทียบเทา
3 อนุปริญญา/ปวส.
4 ปริญญาตรี
5 สูงกวาปริญญาตรี

ขอท่ี 1. 4  : อาชีพ 1 แมบาน
2 เกษตรกร
3 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
4 รับราชการ
5 รัฐวิสาหกิจ
6 นักเรียน/นักศึกษา
7 อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................)

แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการและ
คุณภาพการใหบริการ ประจําป 2560

ขอขอบพระคุณอยางย่ิงในความอนุเคราะหของทาน  และขอมลูท่ีไดรับจะเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

โครงการความรวมมือในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ อปท. กับ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม



สวนท่ี 2 การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ ประจําป 2560 (กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน)
งานบริการท่ี 1. งานบริการดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ
ท่ี ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ดี

มาก
( 5 )

ดี

(4)

ปาน
กลาง
(3)

พอ
ใช
(2)

ตอง
ปรับปรุง

(1)
1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ

1.1 ข้ันตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ
1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง

2 ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี

3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แตงกายสภุาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหนาท่ี
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เตม็ใจ และมีความพรอม
ในการบริการ
3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ช้ีแจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ
3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบตัิ
3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบตัิหนาท่ี เชน ไมรับสนิบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ

4 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า โทรศัพท
สาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณและเครื่องมือใหบริการ
4.6 การจดัสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ
4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจ
งาย



งานบริการท่ี 2. งานบริการดานรายไดหรือภาษี

ลําดับ
ท่ี ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ดี

มาก
( 5 )

ดี

(4)

ปาน
กลาง
(3)

พอ
ใช
(2)

ตอง
ปรับปรุง

(1)
1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ

1.1 ข้ันตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ
1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง

2 ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี

3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แตงกายสภุาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหนาท่ี
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เตม็ใจ และมีความพรอม
ในการบริการ
3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ช้ีแจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ
3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบตัิ
3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบตัิหนาท่ี เชน ไมรับสนิบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ

4 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า โทรศัพท
สาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณและเครื่องมือใหบริการ
4.6 การจดัสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ
4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจ
งาย



งานบริการท่ี 3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ลําดับ
ท่ี ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ดี

มาก
( 5 )

ดี

(4)

ปาน
กลาง
(3)

พอ
ใช
(2)

ตอง
ปรับปรุง

(1)
1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ

1.1 ข้ันตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ
1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง

2 ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี

3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แตงกายสภุาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหนาท่ี
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เตม็ใจ และมีความพรอม
ในการบริการ
3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ช้ีแจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ
3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบตัิ
3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบตัิหนาท่ี เชน ไมรับสนิบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ

4 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า โทรศัพท
สาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณและเครื่องมือใหบริการ
4.6 การจดัสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ
4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจ
งาย



งานบริการท่ี 4. งานบริการดานสาธารณสุข

ลําดับ
ท่ี

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ดี

มาก
( 5 )

ดี

(4)

ปาน
กลาง
(3)

พอ
ใช
(2)

ตอง
ปรับปรุง

(1)
1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ

1.1 ข้ันตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ
1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ
1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง

2 ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร
2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี

3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัดี แตงกายสภุาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม
3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหนาท่ี
3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เตม็ใจ และมีความพรอม
ในการบริการ
3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบขอซักถาม ช้ีแจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ
3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบตัิ
3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบตัิหนาท่ี เชน ไมรับสนิบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ

4 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า โทรศัพท
สาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ
4.3 ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณและเครื่องมือใหบริการ
4.6 การจดัสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ
4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจ
งาย



สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
1. ในปท่ีผานมาทานเห็นวาเทศบาลตําบลโพธิ์งามมีผลงานดานใดท่ีทานรูสึกประทับใจมากท่ีสุด เพราะอะไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ในปท่ีผานมาทานเห็นวามีสิ่งใดท่ีเทศบาลตําบลโพธิ์งามควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน

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

.................................................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

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

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



ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

เพศ

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid
ชาย 248 47.06 47.06 47.06
หญิง 279 52.94 52.94 100.00
Total 527 100.00 100.00

อายุ

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid

ต่ํากวา 18 ป 6 1.14 1.14 1.14
18 - 30 ป 108 20.49 20.49 21.63
31 - 50 ป 159 30.17 30.17 51.80
51 - 60 ป 169 32.07 32.07 83.87
สูงกวา 60 ป 85 16.13 16.13 100.00
Total 527 100.00 100.00

ระดับการศึกษา

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid

ประถม 160 30.36 30.36 30.36
มัธยมศึกษา/
เทียบเทา 187 35.48 35.48 65.84

อนุปริญญา/ปวส 85 16.13 16.13 81.97
ปริญญาตรี 85 16.13 16.13 98.10
สูงกวาปริญญาตรี 10 1.90 1.90 100.00
Total 527 100.00 100.00



อาชีพ

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid

แมบาน 125 23.72 23.72 23.72
เกษตรกร 135 25.62 25.62 49.34
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 115 21.82 21.82 71.16
รับราชการ 56 10.63 10.63 81.78
รัฐวิสาหกิจ 21 3.98 3.98 85.77
นักเรียน/นักศึกษา 20 3.80 3.80 89.56
อ่ืนๆ ระบุ... 55 10.44 10.44 100.00
Total 527 100.00 100.00
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ภาพลงพื้นท่ีเทศบาลตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี










