
                     

  

 
 
 
โครงการประเมินและสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ประจำปี 2563 

 

 
 

โดย 
 
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 

โทร.043-754441-2 โทรสาร 043-754410-1 
www.uniquestmsu.msu.ac.th  



มิติที ่2 มิติด้านคุณภาพการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

คะแนนเต็ม 25 
คะแนนที่ได้  

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ 

ได้ 

 
ผลการประเมิน/ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 

2.1 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 

 มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป 
  ไม่เกินร้อยละ 95 
  ไม่เกินร้อยละ 90 

ไม่เกินร้อยละ 85 
 ไม่เกินร้อยละ80 
ไม่เกินร้อยละ75 

  ไม่เกินร้อยละ70 
 ไม่เกินร้อยละ 65 
 ไม่เกินร้อยละ 60 

  ไม่เกินร้อยละ 55 
  น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 
 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 

10 

- หน่วยงานหรือสถาบันทีด่ าเนนิการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ได้ แก่ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
- ด าเนินการส ารวจเมื่อวันที่………………………… 
- จ านวนประชากรในพืน้ที่ ณ วนัที่ด าเนนิการส ารวจ 
จ านวน 4,919 คน 
-จ านวนประชากรผู้กรอกแบบส ารวจ จ านวน      
350 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรที ่
ตอบแบบสอบถาม  
- งานบริการที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจจ านวน 
4 ด้านของ 4 งานบริการ ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมร้อยละ 95.25 
 
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.30 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.26 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.23 
4.ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ความพึงพอใจร้อยละ 95.22 
เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบว่า  
ล าดับที่ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
         ความพึงพอใจร้อยละ  95.44 
ล าดับที่ 2. ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ      
           ความพึงพอใจร้อยละ  95.26 
ล าดับที่ 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
          ความพึงพอใจร้อยละ 95.25 
ล าดับที่ 4. ด้านรายได้หรือภาษ ี
           ความพึงพอใจร้อยละ  95.04 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เฉพาะ  คือ                  
1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 4  ด้าน  คือ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของ 4 งาน
บริการ คือ 1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ                 
2) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี 3) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจ
ในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  

ผลการศึกษา  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x=4.76, S.D. = .42) เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า  ด้านด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x=4.77, S.D. = .40) รองลงมาคือ 
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x=4.76, S.D. = .43) ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ( x=4.76, S.D. = .45) และ ด้านช่องทางการให้บริการโดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.22  ( x=4.76,S.D. = .41) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบว่า  ความพึงพอใจในงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มี
ความพึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x=4.77, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ 
ความพึงพอใจในงานการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.26 ( x=4.76, S.D. = 0.43) ความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x=4.76, S.D. = 0.42) และความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.04 ( x=4.75, S.D. = 0.42) ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ ในระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่
ดี  สามารถตอบสนองความ พึงพอใจและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด ได้เป็นอย่างด ี

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กร
ที่มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน  ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.25 

 
 



  

ค ำน ำ 
 

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

ดังนั้น การวิจัยด้านความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้ง
นี้  เป็นการศึกษาประเมินผลตามภารกิจและโครงการฯ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยหลักเกณฑ์การประเมินผลนั้นจะต้องอาศัยระยะเวลาการให้บริการประชาชน  
12  เดือน  จึงจะเริ่มประเมินผลได้โดยการด าเนินงานตามภารกิจโครงการฯ ต่างๆ  ของท้องถิ่นนั้น  
จะต้องให้หน่วยงานกลางที่มีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยโดยตรง  ได้แก่  สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นอาทิ  

ผลการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งตามตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ข้อ 2.1 ตามเกณฑ์ก าหนดตัวชี้วัดของ 
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ส านักบริการวิชาการ (Uniquest 
Mahasarakham University) คณะด าเนินงาน และทีมงานวิจัย ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  และมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับท้องถิ่นทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการบริการวิชาการอันเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง  
ยึดหลักการทางวิชาการโดยมีขอบเขตการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญ ประการหนึ่งว่าผู้ว่าจ้างจะไม่เข้ามา
เกี่ยวข้องผลการศึกษาแต่อย่างใด  อันเป็นการศึกษาเพ่ือน ามาประกอบใช้ในการปรับปรุง ส่งเสริมการ
ด าเนินการต่อไปในด้านการบริการประชาชนในภาพรวม อนึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ อันจะ ก่อ
คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารองค์กร รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของท้องถิ่นให้ดีที่สุด อัน
จะส่งผลถึงประชาชนผู้ที่เสียภาษีให้กับท้องถิ่นพึงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ตรงกับความต้องการ  และ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสูงสุดต่อไป 
 

ส านักบริการวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

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

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

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

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

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

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

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  เป็นส่วนราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
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ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่น จึงได้รับ
การประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะด าเนินการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจ
การปฏิบัติราชการใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลใน
รูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามกิจกรรมของงานบริการหรือโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด รวม 4 งานบริการ ที่ต้องการประเมินคือ 

1. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
2  งานบริการด้านรายได้หรือภาษ ี     

  3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
4.  งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี น าไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพ่ือผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นและ
เป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรประเมิน 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

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

 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
2) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี      
3) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
4)  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
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1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร  

ประชากรที่ท าการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น 4,919 คน  การก าหนดตัวอย่าง (Sample size) 
ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ ร้อยละ 0.05 ดังนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 350 คน   
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1.4  กรอบกำรประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 

 
 
 
 

บริบท (Contexts) 
 
 สภาพแวดล้อมของการ

ให้บริการ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
 บุคลากรผู้ให้บริการ 
 ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ (Processes) 
 
 กระบวนการให้บริการ 

ผลผลติ (Products) 
 
 ผลการด าเนินงานภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 

 จุดแข็ง 
 จุดอ่อน 
 ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน 

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

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เรื่อง  “โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงนิยามศพัท์ทีใ่ช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด                         
อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2563    

2.“ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด  

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

3.1) “ ขั้นตอนการให้บริการ ”  หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่
ซับซ้อน มีการจัดล าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม 

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

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

3.4) “ สิ่งอ านวยความสะดวก ” หมายถึง  อาคารสถานที่  เช่น  ห้องพัก  ห้องน้ า ที่จอด
รถ  สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจัดให้อย่างเหมาะสม 

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

อ าเภอเมืองอุดรธานี   จงัหวัดอุดรธานี 



บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

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

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้

จากการแสดงออก “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ 
เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็น
เรื่องของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไปตรงกับค า
ภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

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

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff.   1978  :  86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้
ส าหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.   1973  :  333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง “ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่าง
ดีไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพ    ของงาน หรือสิ่งที่มีการ
น าเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ 



10 
 

โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

สุโท เจริญสุข (2519  :  23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง” 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
เรียนรู้อีกประการหนึ่ง 

 
2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดย
จะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตาม
และประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม
ของจังหวัด นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่า
องค์กรท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด ผล
การด าเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2548) 

 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

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

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

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่ง
จะท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เพียงใด เพ่ือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน สู่การบรรลุ
แผนที่ก าหนดไว้ได้ เน้นการติดตามการด าเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัด 
 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2548 มี
สาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2548) ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5) การพัฒนา
กฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดยใน
ระดับชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์จาก
ปัจจัยแวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน 
การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของชุมชน การจัดสรร
งบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
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พ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น โรงสีข้าว
พัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น ส าหรับระดับบุคคล มีเป้าประสงค์ให้
ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน  ที่ท ากิน และได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้จนที่ให้บริการและค าแนะน าด้านอาชีพ การ
ขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมใน

อนาคต จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มี
วัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือลดรายจ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และท าให้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายย่อย ได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมแก่สังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี

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

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสนองความต้องการในการบริโภค เป็นจ านวน

มากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และทดแทนอย่าง
เหมาะสม เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  
ควบคู่กับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
ขาดแคลน น้ าท่วม และคุณภาพน้ า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ    น้ าเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและ
เสียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยด าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน  ชุมชนท้องถิ่น
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เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และเป็นพลังการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศสู่ความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คือ 

การปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น  พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการ
ทุจริต  ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการด าเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับทุกภาค
ส่วนที่จะส่งเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
อิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่สร้างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุก
ระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้น ามาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผลการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์กร และผลการด าเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ  ก.พ.ร. 
ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อระบบอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ  นอกจากนี้ผู้
ประเมินยังมีการประเมินผลสะท้อนการพัฒนาระบบการจากประชาชน ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับการน ามาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป 
 

2.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
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แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  

 
2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  

 
2.8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่ น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  
  
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

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

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  
ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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2.9 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 1.3  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท า

ได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

2.10 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา
ห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
 2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 
 3.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้
จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมือง
ส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาส
ต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ ใช้รูปแบบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  22 มกราคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้
ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท า
เฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย  หมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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 4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจั ดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. การก ากับดูแล  
 5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้ง
งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการ
พัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
 5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ 
 6. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 
 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด           
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2.11 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตั้งอยู่เลขท่ี - หมู่ที่ 1  บ้านโคกสะอาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองอุดรธานี
ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 216 (ถนนอุดรธานี-หนองบัวล าภู) แยกขวาที่หลัก
กิโลเมตรที่ 16 ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อด 3072 ระยะทางจากถนนทาง
แยกถึงที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร มีพ้ืนที่โดยรวม 
ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 25,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตต าบลเชียงพิณ, ต าบลเมืองเพีย, อ าเภอกุดจับ 
- ทิศใต ้          ติดต่อกับต าบลหนองไฮ, ต าบลหนองบัวบาน, อ าเภอหนองวัวซอ 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลนิคมสงเคราะห์ 
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลหนองบัวบาน,อ าเภอหนองวัวซอ 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด    
ต าบลโคกสะอาด  ประกอบด้วย จ านวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

     หมู่ที่  1  บ้านโคกสะอาด (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
      หมู่ที่  2  บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
       หมู่ที่  3  บ้านดอนปอแดง (พ้ืนที่ส่วนมาก) 
  หมู่ที่  4  บ้านห้วยหินลาด (พ้ืนทีส่่วนมาก) 
         หมู่ที่  5  บ้านนิคมฯ๔ (พ้ืนที่บางส่วน) 
        หมู่ที ่ 6  บ้านนิคมพัฒนา 2 (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์) 
        หมู่ที ่ 7  บ้านดงเจริญ (พ้ืนที่ทั้งหมด) 

      หมู่ที่  8  บ้านนาสมบูรณ์ (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
 หมู่ที ่ 9  บ้านนิคมฯ 3  (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์) 
 หมู่ที ่ 10 บ้านศรีบูรพา (พ้ืนที่ทั้งหมด) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
ต าบลโคกสะอาด เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดแบบไม่ 

เต็มพ้ืนที่เนื่องจากมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์ส าหรับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกสะอาดมีจ านวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านโคกสะอาด   ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2475    
หมู่ที่  2  บ้านเขื่อนห้วยหลวง  ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2516    
หมู่ที่  3  บ้านดอนปอแดง (พื้นท่ีส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2526    
หมู่ที่  4  บ้านห้วยหินลาด (พื้นทีส่่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2533    
หมู่ที่  5  บ้านนิคมฯ4  (พื้นที่บางส่วน)  ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2526    



20 
 

โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

หมู่ที่  7  บ้านดงเจริญ  ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2508    
หมู่ที่  8  บ้านนาสมบูรณ์  ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2509    
หมู่ที่  10 บ้านศรีบูรพา     ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.2538    
 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

       (ยกฐานะจากสภาต าบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539)  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ตั้งอยู่เลขท่ี -  หมู่ที่ 1  บ้านโคกสะอาด  
ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองอุดรธานี  ระยะทาง
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  28 กิโลเมตร ถนนอุดรธานี – หนองบัวล าภู – เลย  แยกขวาที่หลักกิโลเมตร
ที่ 16  เข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากทางแยกถึงที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประมาณ 9.5 กิโลเมตร ติดกับถนนสายไปเขื่อนห้วยหลวง - 
บ้านโคกสะอาด  มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 1,812,900 บาท (-หนึ่ง
ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)  เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด ทั้งสิ้น 
              -  โทรศัพท์  0 – 4221 – 9949  

-  โทรสาร   0 – 4221 – 9949 
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นที่ลูกคลื่นลาดดอนสูงๆต่ าๆ สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 200 - 300 เมตร  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เหมาะแก่การท าการเกษตร
และเป็นที่อยู่อาศัย มี พ้ืนที่ท าการเกษตรโดยประมาณ  18,554  ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆอีก
โดยประมาณ  6,446  ไร่  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ  40  ตารางกิโลเมตร หรือ โดยประมาณ   25,000   
ไร่  มี 3  ฤดูกาล  (ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน) 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมอิากาศ มีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู มีอุณหภูมิเฉลี่ย 

ตลอดทั้งปีประมาณ  38  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 12 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 41 องศาเซลเซียส ซึ่งม ี3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค.   
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือน ตุลาคม ถึง กลางเดือน กุมภาพันธ์  
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1.4  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ลาดดอนสูงๆต่ าๆ ที่ราบเป็นดิน

เหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ที่ลาดดอนเป็นดินร่วนเหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืชไร่ ท าสวนผลไม้ 
และปลูกมันส าปะหลัง, ยางพารา,และอ้อย 

 

  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่  (เขื่อนห้วยหลวง)  ที่บ้านโคกสะอาด  บ้านเขื่อนห้วย
หลวง บ้านนาสมบูรณ์  ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี  ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ าประปาส่งไปใช้ใน
ตัวเมืองอุดรธานี  มีล าห้วยขนาดเล็กไหลผ่านที่ส าคัญ  4  แห่ง  คือ ห้วยกระตึบ ที่บ้านดงเจริญ, ห้วย
น้ าค้าง ที่บ้านโคกสะอาด, ห้วยหินลาด ที่บ้านห้วยหินลาด, ห้วยป่าบอน ที่บ้านนาสมบูรณ์  และ ห้วย 
หนอง คลองบึง ขนาดเล็ก คือ บึงหนองบัว ที่บ้านโคกสะอาด, หนองกระตึบ ที่บ้านดงเจริญ, หนองล าปา
คาว ที่บ้านห้วยหินลาด, หนองคอม ที่บ้านนาสมบูรณ์, หนองขอนกว้าง ที่บ้านศรีบูรพา เป็นต้น    
  

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ส่วนใหญ่จะเป็นป่า
เสื่อมโทรม จะเหลือพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด ติดกับหนองบัว
และส่วนหนึ่งติดกับเขื่อนห้วยหลวง มีเนื้อที่ 87 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดเหลือประมาณ 5 % ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารโดยการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเมืองต่างๆ เช่น การเลือกตั้งทุก
ระดับ ในส่วนของการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนรวมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น/ต าบล การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการเข้า
ร่วมรับฟังในการประชุมสภาท้องถิ่น  เป็นต้น 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด ในปี พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จ านวน 2,483 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน  3,466 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.64   

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จ านวน 2,534 คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน 3,638 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.65       
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การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน  จากผลการลงประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกครั้งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมในการรวมแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลายส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้น าข้อมูลที่ได้มาด าเนินงานตามความต้องการ
ของประชาชน และประชาชนได้รับ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/ต าบล โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด
ได ้แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 

 

2.1 เขตการปกครอง 

เดิมเป็นสภาต าบลโคกสะอาดต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อ พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ.2539 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113  ตอนพิเศษ 52 ง  ลงวันที่ 25 
ธันวาคม พ.ศ.2539   

ต าบลโคกสะอาด   เป็นพื้นที ่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกสะอาด แบบไม่เต็มพ้ืนที่ เนื่องจากมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนิคม
สงเคราะห์  ส าหรับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกสะอาด มีจ านวน 8 หมู่บ้าน 
ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  แบ่งเขตการปกครอง  ประกอบด้วย   

หมู่ที่  1  บ้านโคกสะอาด (พ้ืนที่ทั้งหมด)  จ านวน  423  ครัวเรือน 
      หมู่ที่  2  บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พ้ืนที่ทั้งหมด) จ านวน    86  ครัวเรือน 
       หมู่ที่  3  บ้านดอนปอแดง (พ้ืนที่ส่วนมาก)  จ านวน  195  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  4  บ้านห้วยหินลาด (พ้ืนที่ส่วนมาก)  จ านวน    71  ครัวเรือน 
         หมู่ที่  5  บ้านนิคมฯ๔ (พ้ืนที่บางส่วน)  จ านวน      7  ครัวเรือน 
        หมู่ที่  7  บ้านดงเจริญ (พ้ืนที่ทั้งหมด)  จ านวน   210  ครัวเรือน 

      หมู่ที่  8  บ้านนาสมบูรณ์ (พ้ืนที่ทั้งหมด)  จ านวน   252  ครัวเรือน 
 หมู่ที่  10 บ้านศรีบูรพา (พ้ืนที่ทั้งหมด)  จ านวน   445  ครัวเรือน 
 

 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้านส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี ระหว่างวันท่ี 1 
ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ.2561)  

 

ผู้ปกครอง/ผู้น าแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
จ านวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย   

- ก านันต าบลโคกสะอาด  ชื่อ นายประพันธุ์  แสนสุข  หมู่ที่ 6 บ้านนิคมพัฒนา 2   
(หลัก กม. 18)  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ 
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ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านโคกสะอาด 1 นายไพรวรรณ   แสนโบราณ 
บ้านเขื่อนห้วยหลวง 2 นายชัยวัฒน์  มาตร์แสง 
บ้านดอนปอแดง  (มีพื้นท่ีส่วนมาก) 3 นายบุญมี  ละผิว 
บ้านห้วยหินลาด  (มีพื้นท่ีส่วนมาก) 4 นายไกรศร  สมศรี 
บ้านนิคมพัฒนา๔  (มีพื้นท่ีส่วนน้อย) 5 นายเกียรติพล  กลางนอก 
บ้านดงเจริญ 7 นางสุวิมล  มูลค า 
บ้านนาสมบูรณ์ 8 นายประจักร์  ทวยลี 
บ้านศรีบูรพา 10 นางบุญจันทร์  ศิลาขวา 

 

2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราช 

บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 8 
หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 
คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ส่วนใหญ่ร่วม
กิจกรรมทางการเมือง (การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น) เสมอมาดังจะเห็นได้จาก   

(1) จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ.2556)   
        - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3,466 คน 

            (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธุ ์พ.ศ.2556) 
       - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3,638 คน 

           (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556) 
  (2) จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ.2556) 

     - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2,483 คน     
     จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,466  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.64   

          (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธุ ์พ.ศ.2556  กรณีลาออก)  
     - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  2,534 คน   
     จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,638 คน คิดเป็นร้อยละ 69.65   

          (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556  กรณีครบวาระ) 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ยังไม่มีนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง (คสช.) และมติ ก.อบต.
จังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 

(ในกรณีที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและไดร้ับการสรรหาต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด เรียบร้อยแล้วให้ถือว่าข้อความข้างต้นเป็นอันยกเลิกไปด้วย) 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรจากส านักทะเบียนราษฎร์ของต าบลโคกสะอาด มีจ านวนทั้งสิ้น  4,935  
คน จ าแนกเป็นชาย  2,479  คน หญิง  2,456  คน  มีครัวเรือนจ านวนทั้งสิ้น  1,689  ครัวเรือน ซึ่งจะ
แยกได้เป็นครัวเรือนและจ านวนประชากร  ดังนี้ 

(อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้านส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ถึง 25 
ตุลาคม พ.ศ.2561)  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
    จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด มีจ านวน 5 หมู่บ้าน มีจ านวน 1,416  
ครัวเรือน และมีจ านวนประชากร  4,117  คน  ประกอบด้วย  
 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
(คน) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวน 
เนื้อที่/ไร ่ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

1 บ้านโคกสะอาด 605 613 1,218 423 4,695 
2 บ้านเข่ือนห้วยหลวง 149 123 272 86 564 
7 บ้านดงเจริญ 319 337 656 210 4,042 
8 บ้านนาสมบูรณ ์ 398 415 813 252 4,480 
10 บ้านศรีบูรพา 612 546 1,158 445 2,447 

รวม 2,083 2,034 4,117 1,416 16,228 
 

  
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ที่มีพื้นที่ของหมู่บ้านบางส่วน  มีจ านวน 3 หมู่บ้าน มีจ านวน 273 
ครัวเรือน มีจ านวนประชากร 818 คน  และมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบล
นิคมสงเคราะห์ ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตต าบลโคกสะอาด โดยประมาณ มีจ านวน 4,566 ไร่  ประกอบด้วย 

 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวน 
เนื้อที่/ไร ่ชาย หญิง 

3 บ้านดอนปอแดง 275 309 584 195 1,335 
4 บ้านห้วยหินลาด 109 99 208 71 977 
5 บ้านนิคมฯ4 12 14 26 7 1,143 

รวม 396 422 818 273 3,455 
รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 2,479 2,456 4,935 1,689 19,683 

(อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิตปิระชากรและบ้านส านกัทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธาน ี ระหวา่งวันที ่ 1 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ.2561)  
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสะอาด  และเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เนื่องจากมีหมู่บ้านบางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ แยกตาม เพศ อายุ และความหนาแน่น ของครอบครัว  มีดังนี้ 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

แยกตามช่วงอายุ 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
หมู่ที่ หลัง 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 21 22 43 1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
10 

423 
86 
195 
71 
7 

210 
252 
445 

  1 ปีเต็ม – 2 ปี 54 45 99 
  3 ปีเต็ม – 5 ปี 74 75 149 
  6 ปีเต็ม – 11 ปี 177 168 345 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 103 95 198 
15 ปีเต็ม – 17 ปี  99 106 205 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 300 245 545 
26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 1,001 956 1,957 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 359 391 750 
มากกว่า  60  ปีเต็ม ขึ้นไป 291 353 644 

รวมทั้งหมด 2,479 2,456 4,935 8 1,689 
 

(อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้านส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ.2561) 
 

  

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  

ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา       
(สังกัด สพฐ.) จ านวน 3  แห่ง, โรงเรียนขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเล็ก  จ านวน 1 แห่ง  ดังนี้ 
 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา    จ านวน  3  แห่ง 
 1. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา   จ านวนนักเรียนประมาณ   95  คน 
 2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณฯ5 บ้านดงเจริญ    จ านวนนักเรียนประมาณ   65  คน 
 3. โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์    จ านวนนักเรียนประมาณ   40  คน 
 

โรงเรียนขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา   จ านวน  1  แห่ง 
 1. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา   จ านวนนักเรียนประมาณ        คน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน 1 แห่ง  (เลือกแบบท่ี 3  สังกัดกรมศาสนา) 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบรมก่อนเกณฑ์วัดศรีจันทราราม บ้านโคกสะอาด กรณีเลือกแบบท่ี 3  
(กรมศาสนาไมไ่ด้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราราม บ้านโคกสะอาด หมู่ 1 
(สังกัดกรมศาสนา) 

 

ล าดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็ก

เล็กฯ 
(คน) 

ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผูดู้แล

เด็ก 
ชื่อ – สกุล 

1 ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก
อบรมก่อนเกณฑ์วัดศรี
จันทราราม  บ้ าน โคก
สะอาด 

36 5 นางสาวมณีรัตน์  ค าคุณเมือง 
นางหนูพันธุ์  เขตจตุรัส 
นางนิตยา  สุริยเดช 
นางวัชรินทร์  ด้วงกลาง 
นางสาวฉัตรกานต์  ด้วงกลาง 

  

(อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการส ารวจจ านวนเด็กเล็กและเด็กนักเรียน ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 
 

4.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา 
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้
จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี 
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กิน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไ ม่
สม่ าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบล
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา   
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล               จ านวน   1   แห่ง 
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน   8   แห่ง 
  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า     100 % 

4.3 อาชญากรรม 
   องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
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เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการ
ได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือ ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้        
       

4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จากการที่ทางสถานี
ต ารวจชุมชนต าบลโคกสะอาด และสถานีต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี (สภ.สาขาห้วยหลวง) ได้แจ้งให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า 
ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าผลการส ารวจมา
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน  

 

 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์  ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
3. จัดต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน  
    เขตพ้ืนที่ต าบลโคกสะอาดที่รับผิดชอบ     
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  มีระบบบริการพ้ืนฐานดังนี้ 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางของทางหลวงชนบท หมายเลข อด 3072 แยกหลักสิบหก (ทางเข้าเขื่อน 

ห้วยหลวง–บ้านโคกสะอาด) ตัดผ่านต าบลโคกสะอาด หมู่ที่  1,3,8,10  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็น
ถนน คลส. บางส่วน  ลงหินคลุกบางส่วน และเป็นถนนลูกรังบางส่วน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมตลอดบางส่วนโดยเฉพาะฤดูฝนผิวจราจรจะเสียหายมาก เนื่องจากฝนตก เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้คนที่สัญจรไปมา 
  เส้นทางคมนาคม 

- ถนนลาดยางผ่านหมู่บ้าน จ านวน    1     สาย 
  - ถนนทางหลวงชนบท  จ านวน    1     สาย 
  - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  - การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านมีความสะดวกพอสมควร 

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ 

ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมดแต่ได้ท าการ
ติดตั้งไปบางส่วนแล้ว อันเนื่องมาจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่
สาธารณะ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีอย่างจ ากัดและมีการขยายตัวของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามความต้องการของชุมชน  การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะของบสนับสนุนจากหน่วยอื่นต่อไป และจะตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้บางส่วน และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบัน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีไฟฟ้าใช้ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่มีการใช้ระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จ านวน  1,689  หลังคาเรือน 
  (2)  ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

5.3 การประปา 
    การประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีประปาใช้จ านวน 8 หมู่บ้าน 

แต่ส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค (ประปาหมู่บ้าน) เนื่องจากขาดแคลนแหล่ง
น้ า ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างแหล่งน้ าเพ่ิม 
ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์เพ่ือกักเก็บน้ าช่วงฤดูฝนให้มากข้ึน ปัจจุบันมีระบบประปา (ส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี) ได้ขยายเขตประปาผ่าน จ านวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งประชาชนได้ใช้บริการบางส่วน 
บางส่วนยังใช้ระบบประปาของหมู่บ้านเหมือนเดิม ดังนี้ 

 1. ระบบประปาหมู่บ้านโคกสะอาด  ม.1 (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง) 
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 2. ระบบประปาหมู่บ้านเขื่อนห้วยหลวง  ม.2 (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง) 
 3. ระบบประปาหมู่บ้านดอนปอแดง  ม.3 (อบต.ด าเนินการ) 

4. ระบบประปาหมู่บ้านห้วยหินลาด  ม.4 (อบต.ด าเนินการ) 
 5. ระบบประปาหมู่บ้านนิคมฯ๔  ม.5 (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง) 
 6. ระบบประปาหมู่บ้านดงเจริญ  ม.7 (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง) 

7. ระบบประปาหมู่บ้านนาสมบูรณ์  ม.8 (อบต.ด าเนินการ) 
 8. ระบบประปาหมู่บ้านศรีบูรพา  ม.10 (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง) 

  ส าหรับระบบประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี   ได้การขยายเขตระบบท่อส่ง
น้ าประปาเขตต าบลโคกสะอาด ผ่านหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 1. หมู่บ้านโคกสะอาด  ม.1 
2. หมู่บ้านดอนปอแดง  ม.3 
3. หมู่บ้านนาสมบูรณ์  ม.8 
4. หมู่บ้านศรีบูรพา  ม.10 
 

5.4 โทรศัพท์ 

-  โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ได้ทุกหมู่บ้านสัญญาณต่ าเป็นบางส่วน 
  -  อินเตอร์เน็ตต าบล บริการฟรีที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 -  ติดตั้งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

(1) มีไปรษณีย์สาขาย่อยบ้านนาสมบูรณ์ จ านวน 1 แห่ง ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.      
ในวันจันทร์–เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์    
  (2) มีรถสองแถวสายอุดร-หนองวัวซอวิ่งผ่าน ให้บริการทุกวันตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้
ของผู้ประกอบการรถโดยสารเล็ก  แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าเพราะสะดวก 
สบายในการเดินทางไป-กลับ 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 อาชีพ   ของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  - ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การท านา, ท าไร่ ,ท าสวน  และ เลี้ยงสัตว ์ 
  - ปลูกพืช ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย พืชและผักต่างๆตามฤดูกาล ฯลฯ 
                      - เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู เป็ดไก่ ปลา โค-กระบือ ฯลฯ                                     
                      - รับราชการ และท างานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
   - รับจ้างท าการเกษตรและรับจ้างทั่วไป 
   - ขายแรงงานที่ต่างจังหวัด 
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 หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
   - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   - ภาษีบ ารุงท้องที่ 
   - ภาษีป้าย 
   - ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน    2  ราย 
   - โรงสีข้าว  จ านวน    8  ราย     
   - ปั้มน้ ามันและก๊าช  จ านวน    9  ราย                                          
   - ลานมัน  จ านวน    2  ราย 
   - ร้านกิจการที่เป็นอันตราย/ โรงแรม/รีสอร์ท  จ านวน    9  ราย 
   - ร้านผลิตน้ าบริโภค   จ านวน    1  ราย 
   - ร้านค้า   จ านวน  40  ราย 
   - ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า/ซ่อมรถจักยานยนต์/รถยนต์ จ านวน    3  ราย 
        รวม       75  ราย 

6.1 การเกษตร  
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา , 
ท าสวน ,ท าไร่ เช่น มันส าปะหลัง , อ้อย , ปลูกผักพืชสวนครัว ,ปลูกดอกไม้เช่น ดอกพุทธ , ดอกมะลิ เป็น
ต้น ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว, ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป   
 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับต าบล ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  
 

 
หมู่ที ่
 

บ้าน 
พื้นที่ 

ทั้งหมด 
(ไร่) 

พื้นที่ถือครองท าการเกษตร (ไร่) 

ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล 
ไม่ยืน
ต้น 

พืช 
ผัก 

ไม้ดอก/ 
ไม้

ประดบั 

ยาง
พาร
า 

ปาล์ม
น้ ามัน 

พื้นที่
เกษตร 
อ่ืนๆ 

รวม 

1 โคกสะอาด 4,695 2,035 1,072 180 179 27 0 8 25 307 3,833 

2 
เขื่อนห้วย
หลวง 

564 102 82 8 12 3 0 0 0 12 219 

3 ดอนปอแดง 1,335 390 425 25 28 10 0 18 0 93 989 
4 ห้วยหินลาด 977 210 228 55 16 19 2 14 0 109 653 
5 นิคมฯ๔ 1,143 392 129 10 65 20 16 30 0 215 877 
7 ดงเจริญ 4,042 1,059 1,893 105 47 39 5 85 0 363 3,596 
8 นาสมบูรณ์ 4,480 1,300 1,653 204 55 31 2 31 0 402 3,678 
10 ศรีบูรพา 2,447 791 602 165 60 20 0 18 0 110 1,766 

รวม 19,683 6,279 6,084 752 462 169 25 204 25 1,611 15,611 

 
ข้อมูลจ านวนเกษตรกร/ครัวเรือน ประจ าปี พ.ศ.2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
 

หมู่ที่ 
 

บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

ทั้งหมด เกษตรกร ทั้งหมด เกษตรกร 

1 โคกสะอาด 1,274 378 374 119 
2 เขื่อนห้วยหลวง 280 72 75 9 
3 ดอนปอแดง 545 175 159 71 
4 ห้วยหินลาด 138 101 58 27 
5 นิคมฯ๔ 423 109 71 23 
7 ดงเจริญ 662 351 192 112 
8 นาสมบูรณ์ 719 365 199 86 
10 ศรีบูรพา 1,164 348 397 116 

รวม 5,205 1,898 1,525 563 

(อ้างอิงข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับต าบล ปี 2561 จากส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธาน ี ณ วันที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2562) 

 

6.2 การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดไม่มีการประมง) 

  

6.3 การปศุสัตว์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีประกอบอาชีพการปศุสัตว์ คือ เลี้ยงสุกร 
หมู่ที่10 บ้านศรีบูรพา , เลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาดและหมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา , เลี้ยงไก่ด า หมู่ที ่ 
4 บ้านห้วยหินลาด และเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 1  บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ และ หมู่ที่ 10 
บ้านศรีบูรพา 
 

6.4 การบริการ 

  1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน     2   ราย 
  - โรงสีข้าว  จ านวน     8   ราย     
   - ปั้มน้ ามันและก๊าช  จ านวน     9   ราย                                          
   - ลานมัน  จ านวน     2   ราย 
   - ร้านกิจการที่เป็นอันตราย/ โรงแรม/รีสอร์ท  จ านวน     9   ราย 
   - ร้านผลิตน้ าบริโภค   จ านวน     1   ราย 
   - ร้านค้า   จ านวน    40  ราย 
   - ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า/ซ่อมรถจักยานยนต์/รถยนต์ จ านวน     3   ราย 
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6.5 การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆการจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นต้น   

 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 2 แห่ง  

ดังนี้ 
- โรงงานบริษัทไทยน ามันส าประหลัง จ ากัด (ผลิตเกี่ยวกับแป้งมันส าประหลัง) 
- โรงงานบริษัททักษิณคอนกรีต จ ากัด (ผลิตเสาปูนไฟฟ้าขนาดใหญ่) 
 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน   5   กลุ่ม 

   1. กลุ่มเพาะเห็ด 
   2. กลุ่มแปรรูปอาหาร 
   3. กลุ่มร้านค้าชุมชน 
   4. กลุ่มไม้กวาด 
   5. กลุ่มจักสานต่างๆ 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15-60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อย
ละ 75 แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 
25-50 ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบ คือ 
ประชากรบางส่วนต้องการที่จะไปท างานนอกพ้ืนที่ เพราะในพ้ืนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานไม่มากพอและค่าแรงต่ าไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 
จึงค่อนข้างมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ ผีสางเทวดา จะมีการท าบุญในแต่ละเดือน โดยยึดถือ
เป็นประเพณีประจ าถิ่น เพ่ือให้เกิดเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว โดยมีข้อมูลศาสนสถานที่ เคารพ
นับถือ  ดังนี้ 
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   1. โบสถ์  จ านวน       2   แห่ง 
   2. ศาลเจ้าปู่  จ านวน       1   แห่ง  
   3. ส านักสงฆ์  จ านวน       1   แห่ง 
   4. ศูนย์ปฏิบัติธรรม จ านวน       1   แห่ง 
   5. วัด   จ านวน     10   แห่ง 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อวัด 

บ้านโคกสะอาด 1 วัดศรีจันทราราม, วัดป่าสวนสุญญัติตา, โบสถ ์
บ้านเขื่อนห้วยหลวง 2 ส านักสงฆบ์ ารุงธรรม 
บ้านดอนปอแดง  3 วัดสามัคคีธรรม 
บ้านห้วยหินลาด  4 วัดศีลธาราวาส, ศาลเจ้าปู่,  
บ้านนิคมฯ๔  5 วัดนิคมพัฒนาราม, วัดบุญกองอมตธรรม 
บ้านดงเจริญ 7 วัดอรุณรังษี, วัดป่าสีตะวนาราม, โบสถ์ 
บ้านนาสมบูรณ์ 8 วัดมงคลนิเวช, วัดป่าสามัคคีธรรม, ศูนย์ธรรมปุเนติ 
บ้านศรีบูรพา 10 วัดศรีจันทราราม, วัดป่าสวนสุญญัติต  (วัด,โบสถ์ ใช้รวมกันกับหมู่ 1) 
 
 

  ศาสนาสิ่งยึดเหนี่ยวและข้อห้ามต่างๆ 
   ในเขตต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ยังมีบางส่วนมีความเชื่อเรื่องการ
ใช้แรงงานสัตว์ โดยเฉพาะวันพระจะไม่ใช้แรงงานสัตว์ ไม่สีข้าว และไม่มีการขนย้ายข้าวจากไร่นายุ้งฉาง มี
บางรายมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์และภูตผี ส่วนค่านิยมของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคและ
สมัย โดยเฉพาะวัยรุ่น เช่น ค่านิยมในการแต่งกาย จะมีการแต่งกายตามสมัย ค่านิยมในการดื่ม กิน และ
เที่ยวส่วนในวัยผู้สูงอายุก็จะมีค่านิยมอยู่ตามสมัยเก่าๆ 
 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) ประมาณเดือน มีนาคม 
-  ประเพณีท าบุญประจ าปี  ประมาณเดือน มีนาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
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จึงมีฮีตสิบสอง   (ประเพณีโบราณ 12 ข้อ)  ดังนี้ 
 
 

  จึงมีฮีตสิบสอง  (ประเพณีโบราณ 12 ข้อ)  ดังนี้ 
 
 

ที ่ เดือน บุญประเพณีที่ถือปฏิบัติ 

1 อ้าย  เดือน 1 ขึ้น 15 ค่ า (ธันวาคม) บุญเข้ากรรม นิยมไปเข้ากรรมอย่างพระ (ถือศีล) 
2 ยี่  เดือน 2 (มกราคม) บุญคูณลาน หรือ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
3 3 เดือน 3 ขึ้น 15 ค่ า (กุมภาพันธ์) บุญข้าวจี่ หรือบุญวันมาฆะบูชา 
4 4 (มีนาคม) บุญมหาชาติ หรือบุญพระเวส 
5 5 (เมษายน) บุญวันตรุษสงกรานต์ บุญสรงน้ า ก่อทราย ปล่อยสตัว์ 
6 6 (พฤษภาคม) บุญวันวิสาขบูชา 
7 7 (มิถุนายน) บุญช าฮะ หรือบุญเบิกบ้าน คือไล่ของไม่ดีให้หนีไป 
8 8 (กรกฎาคม) บุญเข้าพรรษา แห่ต้นเทียน 
9 9 (สิงหาคม) บุญข้าวประดับดิน ท าเป็นห่อให้แก่พวกเปรต 
10 10 (กันยายน) บุญข้าวสาก / ท าเหมือนบุญข้าวประดับดิน 
11 11 (ตุลาคม) บุญวันออกพรรษา / ลอยกระทง 
12 12 (พฤศจิกายน) บุญมหากฐิน บุญผ้าป่า 

 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน     

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน    

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดยังไม่ปรากฏว่ามีสินค้าพ้ืนเมือง/ของที่ระลึก) 
 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า   

น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากเข่ือนห้วยหลวง ซึ่ง 
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินได้จากน้ าบาดาล 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ าตามธรรมชาติ/การเกษตร 

 1) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,695 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1  √  √ 70 % 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1 √  √  100 % 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3) แหล่งน้ าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า 1 √  √  100 % 
 3. ฝาย       
 4. สระ 1  √  √ 80 % 
 5. คลองชลประทาน 1 √  √  100 % 

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

 
 
 
 

     

 
หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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 2)  บ้านเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที ่2 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  564 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า -  -  -  
 2. ห้วย/ล าธาร -  -  -  
 3. คลอง -  -  -  
 4. หนองน้ า/บึง -  -  -  
 5. น้ าตก -  -  -  
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- 

 

-  -  

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง -      
 2. อ่างเก็บน้ า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ -      
 5. คลอง
ชลประทาน 

- 
  

   

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . - 

  

   

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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 3) บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 3 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,335 ไร ่ มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า -      
 2. ห้วย/ล าธาร -      
 3. คลอง -      
 4. หนองน้ า/บึง -      
 5. น้ าตก -      
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

๓) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง -      
 2. อ่างเก็บน้ า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ 2 √  √  80 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . -      

 
หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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 4) บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 4 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  977 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า -      
 2. ห้วย/ล าธาร 1 √  √  100 % 
 3. คลอง 1 √  √  100 % 
 4. หนองน้ า/บึง -      
 5. น้ าตก -      
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง -      
 2. อ่างเก็บน้ า -      
 3. ฝาย 1  √  √ 60 % 
 4. สระ 1  √  √ 65 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . -      

 
หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

 5) บ้านนิคมพพัฒนา4  หมู่ที่ 5 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,143 ไร ่ มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า -      
 2. ห้วย/ล าธาร -      
 3. คลอง -      
 4. หนองน้ า/บึง -      
 5. น้ าตก -      
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง -      
 2. อ่างเก็บน้ า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ -      
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . -      

 
หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

 6) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,042 ไร ่ มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   9000  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า -      
 2. ห้วย/ล าธาร 2  √  √ 70 % 
 3. คลอง -      
 4. หนองน้ า/บึง 1 √  √  100 % 
 5. น้ าตก -      
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง -      
 2. อ่างเก็บน้ า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ 1  √  √ 60 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . -      

 
หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

 7) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที ่8 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,480 ไร ่ มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า -      
 2. ห้วย/ล าธาร -      
 3. คลอง 2  √  √ 10 % 
 4. หนองน้ า/บึง 2  √  √ 90 % 
 5. น้ าตก -      
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

-      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง -      
 2. อ่างเก็บน้ า -      
 3. ฝาย -      
 4. สระ 2  √  √ 20 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

-      

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)   เพื่อการเกษตร . 
6.2)                      . 
6.3)                      . -      

 
หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

 8) บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,447 ไร ่ มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า -      
 2. ห้วย/ล าธาร -      
 3. คลอง -      
 4. หนองน้ า/บึง -      
 5. น้ าตก -      
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- 

     

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง -      
 2. อ่างเก็บน้ า 1 √  √  100 % 
 3. ฝาย -      
 4. สระ 1  √  √ 80 % 
 5. คลอง
ชลประทาน 

1 √  √  100 % 

 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- 

     

 
หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

 1) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,695  ไร่  มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน ้ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถงึหรอืไม ่

เพยีงพอ 
ไม่
เพยีงพอ 

ทัว่ถงึ 
ไม่
ทัว่ถงึ 

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนทีเ่ขำ้ถงึ 

1. บ่อบำดำลสำธำรณะ √      
2. บ่อน ้ำตืน้สำธำรณะ √      
3. ประปำหมู่บำ้น 
 (ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

  √  √ 90 % 

4. ระบบประปำ  
(กำรประปำสว่นภูมภิำค) 

 √  √  100 % 

5. แหล่งน ้ำธรรมชำต ิ   √  √ 80 % 
6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               . 

√ 
     

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 

 2) บ้านเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที่ 2  
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  564  ไร่  มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บ้าน 
 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  √  √  100 % 

4. ระบบประปา 
(การประปาส่วนภมูิภาค) √      

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ √      
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

 3)  บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 3 (บางส่วน)   
    มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,335  ไร่ มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ  √  √  80 % 
2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บ้าน 
 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

  √  √ 20 % 

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ √      
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
 

 4)  บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 4 (บางส่วน)  
    มีพ้ืนที่ทั้งหมด  977 ไร่  มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บ้าน 
 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา 
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

√      

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   √  √ 80 % 
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               . 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก : การส ารวจของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี ประจ าป ี2563 

 

 5)  บ้านนิคมฯ4 หมู่ที่ 5 (บางส่วน) 
    มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,143  ไร่  มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน ้ำ ไม่ม ี
ม ี ทัว่ถงึหรอืไม ่

เพยีงพอ 
ไม่
เพยีงพอ 

ทัว่ถงึ 
ไม่
ทัว่ถงึ 

รอ้ยละของครวัเรอืน
ทีเ่ขำ้ถงึ 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บ้าน 
 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

√      

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ √      
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
 

 6) บ้านดงเจริญ หมู่ที ่7 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,042 ไร ่ มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1. บ่อบาดาลสาธารณะ  √   √ 80 % 
2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บ้าน 
 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 √  √  100 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

√      

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  √   √ 80 % 
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
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 7) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,480  ไร่  มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   √  √ 30 % 
3. ประปาหมู่บ้าน 
 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  √  √ 20 % 

4. ระบบประปา  
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

  √  √ 90 % 

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   √  √ 90 % 
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)   ต้องการน้ าเพื่อการเกษตร   
6.2)                                  .. 

√ 

     

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
 

 8) บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10 
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,447  ไร่  มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
1. บ่อบาดาลสาธารณะ √      
2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ √      
3. ประปาหมู่บ้าน 
 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  √  √ 85 % 

4. ระบบประปา 
(การประปาส่วนภมูิภาค) 

 √  √  100 % 

5. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   √  √ 80 % 
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                               . 
6.2)                               ..       

 

หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย  √  ในข้อที่ใช่ 
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8.2 ป่าไม้   
-ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้เหลือน้อยและส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม 
 
 

8.3 ภูเขา   
-ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขาอยู่ในพ้ืนที่ 
 
 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่

อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่ เพียงเล็กน้อยที่ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ น้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝนและอาศัยแหล่งน้ าจากเขื่อนห้วยหลวง  ห้วยกระตึบ  หนองบัว หนองขอนกว้าง ห้วยล าปาวคาว และ
ห้วยหินลาด ปัญหาคือแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรมีไม่เพียงพอ ปัญหาด้านขยะ ยังไม่มีระบบก าจัดขยะที่
เป็นระบบใช้วิธีฝังกลบ   องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดการขยะในต าบลโดยน าไปทิ้ งที่ทิ้งขยะของ
เทศบาลนครอุดรธานีจัดไว้และได้ท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน  เช่น  โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆในพ้ืนที่ของตนเองและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นน่าอยู่ ส าหรับประชาชนผู้เข้ามาติดต่อราชการ  
 
 

9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 

 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

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

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ  ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีท าการประเมิน 

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

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมค าตอบและ
ปลายปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ( Check List ) รวมจ านวน  4  ข้อ 

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

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด 
 
 
  

3.3 กระบวนการประเมินผล 
3.3.1 การวางแผน 
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- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมาย 

3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 
- สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

และผู้ประเมินสร้างข้ึน 
- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 

3.3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- น าเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด  ตอบแบบสอบถาม 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 

นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาลงรหัสวิ เคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for 
WINDOWS ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f)   
ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่ส าคัญหลายอย่างถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพ่ือให้ ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.6.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กัน
มากที่สุดใช้สัญลักษณ์  X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยน าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย
จ านวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อก าหนดให้  1X  , 2X   , 3X ,....., nX   เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี n จ านวน ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต คือ  X  หาได้จาก 
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  เมื่อ  X  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

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

  หรือเขียนอย่างย่อคือ   
n
x i∑

Χ=  

 
 3.6.2  ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้โดย
การพิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ ากันมากที่สุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม 
 3.6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การ
วัดการกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด        มี
ลักษณะคล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกก าลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับ
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย 
σ2  และค่ารากที่สองของความแปรปรวน เรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์            
แทนด้วย σ  
 
3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ     มี
การแปลผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

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

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

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

3.7.4 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้
อยู่ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของ
ตัวแทนครัวเรือนใน  เขตรับผิดชอบ จ านวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพ่ือ
ประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ คือ ระดับความพึง
พอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 4 งานบริการที่ต้องการประเมิน คือ  
 1. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

2  งานบริการด้านรายได้หรือภาษี      
  3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
4.  งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

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

1. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
2. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี      

      3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม              
    4. งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 ตอนที่ 4 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
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ตอนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 172 49.14 
เพศหญิง 178 50.86 

รวม 350 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง   คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมาคือเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 47.80  

หญงิ, 178, 50.9%

ชาย, 172, 49.1%

ชาย หญิง

 
 

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

อายุ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ป  17 4.86 
อายุ  18 – 30  ป  80 22.86 
อายุ  31 - 50  ป  81 23.14 
อายุ  51 – 30  ป  102 29.14 
อายุสูงกว่า  30  ป  70 20.00 

รวม 350 100.0 
 
 จากตารางที่  2 พบว่าข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ 51-
30 ป   คิดเป็นร้อยละ 29.14 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 31-50  ป   คิดเป็นร้อยละ 23.14  และต่ าสุดคือ  
กลุ่มอายุต่ ากว่า 8 ป  คิดเป็นร้อยละ  4.83 
 

อายุสูงกว่า60ปี, 
70, 20.0%

อายุ51-60ปี, 
102, 29.1%

อายุ31-50ปี, 
81, 23.1%

อายุ18-30ปี, 
80, 22.9%

อายุต ่ากว่า 18 ปี,
 17, 4.9%

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

อายุ51-60ปี อายุสูงกว่า60ปี

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

ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ  
ประถม 154 44.00  
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 80 22.86  
อนุปริญญา/ปวส. 77 22.00  
ปริญญาตรี 34 9.71  
สูงกว่าปริญญาตรี 5 1.43  

รวม 350 100.00  

   
 จากตารางที่  3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 22.83  และต่ าสุดคือ  การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ 1.43 
 

ประถมศึกษา, 
154, 44.0%

มัธยมศึกษา/
เทียบเท่า, 80, 

อนุปริญญา/ปวส.,
 77, 22.0%

ปริญญาตร,ี 34, 9.7% สูงกว่าปริญญาตรี,
 5, 1.4%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

 
 

ภาพที่  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 



 

โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ประจ าป  2533 

56 

1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  
 
ตารางท่ี  4  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน 74 21.14 
เกษตรกร 124 35.43 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 52 14.86 
รับราชการ 20 5.71 
รัฐวิสาหกิจ 6 1.71 
นักเรียน/นักศึกษา 32 9.14 
อ่ืนๆ ระบุ..(ลูกจ้างรัฐ/รับจ้าง) 42 12.00 

รวม 350 100.00 
  

 จากตารางที่  4  พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 350  คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 35.43 รองลงมา คือ อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.14  และต่ าสุดคือ  
อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.71  

นักเรียน/นักศึกษา
, 32, 9.1% อื นๆ (รับจ้าง

ทั วไป), 42, 12.0%
รัฐวิสาหกิจ, 6, 1.7%

รับราชการ, 20, 5.7%

ธุรกิจส่วนตวั/
ค้าขาย, 52, 14.9%

เกษตรกร, 
124, 35.4%

แมบ่า้น, 74, 21.1%

แม่บ้าน เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา อื นๆ (รับจ้างทั วไป)

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว  

95.28 4.76 0.42 มากท่ีสุด 
 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 

95.22 4.76 0.41 มากที่สุด 

1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

95.35 4.77 0.39 มากที่สุด 

1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 

95.19 4.76 0.38 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.24 4.76 0.48 

 
มากที่สุด 

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

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ( x= 4.76, S.D. = .43) เมื่อพิจารณา   
ตามด้านย่อย พบว่า มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.36 ( x= 4.77, S.D. = .47)   
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
 ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 95.28 4.76 0.39 

 
มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เสียงตามสาย/เอกสาร 95.23 4.76 0.35 

มากที่สุด 

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

 
มาก 

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

 
มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 95.28 4.76 0.41 มากทีสุ่ด 
โดยรวม 95.22 4.76 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ 

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.32 4.77 0.41 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 

95.37 4.77 0.39 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

95.26 4.76 0.38 มากที่สุด 

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

95.22 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

95.42 4.77 0.45 มากทีสุ่ด 

3.3 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.25 4.76 0.37 มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 4.77 0.4 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

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

 
 

มากที่สุด 
4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.29 4.76 0.45 

 
มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ 95.19 4.76 0.51 

 
มากทีสุ่ด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.25 4.76 0.35 

 
มากที่สุด 

4.3 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 95.24 4.76 0.46 

 
มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 95.21 4.76 0.49 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.23 4.76 0.45 มากที่สุด 

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

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

โดยรวม 95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 

  
 จากตารางที ่9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน อยู่ใน  
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x=4.76, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.31 
( x=4.77, S.D. = .43) 

ร้อ
ยล

ะ, 
95

.26

ร้อ
ยล

ะ, 
95

.22

ร้อ
ยล

ะ, 
95

.30

ร้อ
ยล

ะ, 
95

.23

95.18

95.2

95.22

95.24

95.26

95.28

95.3

1.ด้านขั้นตอนการใ
ห้บริการ

2.ด้านช่องท
างกา

รให้บริการ

3.ด้านเจ้าห
น้าที ผู้ให้บริการ

4.ด้านสิ งอ่าน
วยค

วาม
สะดวก

 
ภาพที่  3  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน 
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ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ 
 
งานบริการที่ 1 ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 
ตารางที่  10  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ  
               ด้านที ่1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 
95.18 4.76 0.35 มากที่สุด 

 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 
95.20 4.76 0.36 มากที่สุด 

 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 
95.24 4.74 0.42 มากท่ีสุด 

 
1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 
95.28 4.76 0.48 มากที่สุด 

 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.38 4.77 0.39 มากที่สุด 
 
 

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

 
จากตารางที่  10  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
รอ้ยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

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

โดยรวม 95.18 4.76 0.38 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษา

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

95.24 4.76 0.35 มากที่สุด 
 
 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

95.38 4.77 0.39 มากทีสุ่ด 
 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

95.16 4.76 0.42 มากที่สุด 
 
 

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

95.45 4.77 0.48 มากที่สุด 
 
 
 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 

95.38 4.77 0.46 มากที่สุด 
 

3.3 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.22 4.76 0.47 มากท่ีสุด 
 
 

โดยรวม 95.31 4.77 0.43 มากที่สุด 

    
 จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.31 ( x= 4.77, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.45 ( x= 4.77,S.D. = 0.48) 
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
             ด้านที่ 4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดนิทางมารับบริการ 95.38 4.77 0.32 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.22 4.76 0.53 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.36 4.77 0.54 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 94.99 4.75 0.61 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.34 4.77 0.47 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 95.68 4.78 0.42 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.37 4.77 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 95.33 4.77 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.33 ( x= 4.77, S.D. = 0.49)  เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย พบว่า การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.68 ( x= 4.78,S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.27 4.76 0.41 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.18 4.76 0.38 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.31 4.77 0.43 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.33 4.77 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 95.26 4.76 0.43 มากที่สุด 

   
 จากตารางที ่14 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึง พอใจร้อยละ 95.26 ( x=4.76, S.D. = 0.43)  เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า. ด้านอาคาร
สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.33 ( x=4.77, S.D. = 
0.49) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.31 ( x=4.77, S.D. = 
0.43) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x=4.76, S.D. = 0.41) และ
ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.18 ( x=4.76, S.D. = 0.38)   ตามล าดับ 
 

ร้อยละ, 95.27

ร้อยละ, 95.18

ร้อยละ, 95.31 ร้อยละ, 95.33

95.1

95.15

95.2

95.25

95.3

95.35

1.ด้านขั้นตอนการใ
หบ้ริการ

2.ด้านช่องท
างกา

รใหบ้ริการ

3.ด้านเจ้าห
น้าที ผู้ใหบ้ริการ

4.ด้านสิ งอ่าน
วยค

วาม
สะด

วก

 
ภาพที่  7  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 
95.32 4.77 0.39 มากทีสุ่ด 

 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 
95.20 4.76 0.42 มากที่สุด 

 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 
95.22 4.76 0.37 มากที่สุด 

 
1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 
95.10 4.75 0.43 มากที่สุด 

 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.36 4.77 0.47 มากที่สุด 
 
 

1.3 มกีารให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.28 4.76 0.38 มากที่สุด 
โดยรวม 95.25 4.76 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  15  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.25 ( x= 4.76, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า  ระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x= 4.77, S.D. = 0.47)   
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ตารางท่ี 13 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพงึพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

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

โดยรวม 95.31 4.77 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือ

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพงึพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าทีพู่ดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 95.20 4.76 0.32 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 95.22 4.76 0.42 มากทีสุ่ด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 95.00 4.75 0.35 มากที่สุด 

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

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไมเ่ลือกปฏิบัติ 95.15 4.76 0.65 มากที่สุด 

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

โดยรวม 95.11 4.76 0.44 มากที่สุด 

    
 จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้
หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.11 ( x= 4.76, S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.22 ( x= 4.76,S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 
                ด้านที่ 4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 95.32 4.77 0.54 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพทส์าธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.23 4.76 0.50 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.21 4.76 0.42 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 95.22 4.76 0.48 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.11 4.76 0.31 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 95.09 4.75 0.54 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.25 4.76 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.20 4.76 0.47 มากที่สดุ 

 
 จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้
หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.20( x= 4.76, S.D. = 0.47)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x= 4.77,S.D. = 0.54) 
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 
              ด้านรายได้หรือภาษี ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.59 4.73 0.37 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.31 4.77 0.41 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.11 4.76 0.44 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.20 4.76 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 95.04 4.75 0.42 มากที่สุด 

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

รอ้ยละ, 94.59

รอ้ยละ, 95.31
รอ้ยละ, 95.11

รอ้ยละ, 95.20

94.2

94.4

94.6

94.8

95

95.2

95.4

1.ดา้นขัน้ตอนการใ
หบ้รกิาร

2.ดา้นชอ่งท
างกา

รใหบ้รกิาร

3.ดา้นเจ้าห
น้าที ผู้ใหบ้รกิาร

4.ดา้นสิ งอ่าน
วยค

วาม
สะดวก

 
ภาพที่  8  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษี   

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 95.48 4.77 0.54 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 95.45 4.77 0.45 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 95.36 4.77 0.39 มากที่สุด 
1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 95.47 4.77 0.24 มากท่ีสุด 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 95.45 4.77 0.41 มากที่สุด 

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

 
จากตารางที่  20  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

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

โดยรวม 95.15 4.76 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา

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

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 95.25 4.76 0.54 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 95.24 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 95.32 4.77 0.35 มากที่สุด 

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

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 95.30 4.77 0.41 มากที่สุด 

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

โดยรวม 95.28 4.76 0.44 มากที่สุด 

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

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 95.32 4.77 0.42 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพทส์าธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.14 4.76 0.43 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.27 4.76 0.42 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 95.23 4.76 0.48 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.21 4.76 0.31 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 95.20 4.76 0.44 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.22 4.76 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.23 4.76 0.43 มากที่สดุ 

 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.23 ( x= 4.76, S.D. = 0.43)  เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย พบว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x= 4.77,S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.37 4.77 0.38 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.15 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.28 4.76 0.44 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.23 4.76 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 

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

รอ้ยละ, 95.37

รอ้ยละ, 95.15

รอ้ยละ, 95.28

รอ้ยละ, 95.23

95

95.05

95.1

95.15

95.2

95.25

95.3

95.35

95.4

1.ดา้นขัน้ตอนการใ
หบ้รกิาร

2.ดา้นชอ่งท
างกา

รใหบ้รกิาร

3.ดา้นเจ้าห
น้าที ผู้ใหบ้รกิาร

4.ดา้นสิ งอ่าน
วยค

วาม
สะดวก

 
ภาพที่  9  แสดงร้อยละความพึงพอใจการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 4 ด้าน 
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 งานบริการที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
ตารางท่ี  25  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                  ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.54 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 95.20 4.76 0.45 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 95.37 4.77 0.39 มากท่ีสุด 
1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 95.36 4.77 0.24 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 95.48 4.77 0.41 มากที่สุด 

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

 
จากตารางที่  25  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x= 4.76, S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x= 4.77, S.D. = 0.41)   
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ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที่ 2 ด้านชอ่งทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

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

โดยรวม 95.29 4.76 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x= 4.76, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.36 ( x= 4.77, S.D. = 0.38)   
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ตารางท่ี 27  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย
เหมาะสม 

96.15 
 
 

4.81 
 
 

0.35 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

96.05 
 

4.80 
 

0.39 
 

มากทีสุ่ด 
 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

96.00 
 
 

4.80 
 
 

0.44 
 
 

มากที่สุด 
 
 

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

95.99 
 
 
 

4.80 
 
 
 

0.36 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 

95.90 
 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 
 

3.3 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

96.11 
 
 

4.81 
 
 

0.42 
 
 

มากที่สุด 
 
 

โดยรวม 96.03 4.80 0.40 มากที่สุด 

    
 จากตารางที่  27 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  93.03 ( x= 4.80, S.D. = 0.40)  เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่าเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.15 ( x= 4.81,S.D. = 0.35) 
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ตารางท่ี 28  แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านที ่4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดนิทางมารับบริการ 95.21 4.76 0.42 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.22 4.76 0.43 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.31 4.77 0.42 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 95.32 4.77 0.48 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.34 4.77 0.31 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 94.99 4.75 0.44 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายฯ 95.00 4.75 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 95.20 4.76 0.43 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  28 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x= 4.76, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.34 ( x= 4.77,S.D. = 0.31) 
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ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.27 4.76 0.38 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.29 4.76 0.42 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.03 4.80 0.40 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 95.20 4.76 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 95.44 4.77 0.41 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 29 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ใน
ภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจ
ร้อยละ 95.44 ( x=4.77, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.03 ( x=4.80, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x=4.76, S.D. = 0.42) ด้านขั้นตอน
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x=4.76, S.D. = 0.38)  และด้านอาคารสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x=4.76, S.D. = 0.43) ตามล าดับ 

รอ้ยละ, 95.27 รอ้ยละ, 95.29

รอ้ยละ, 96.03

รอ้ยละ, 95.20

94.6

94.8

95

95.2

95.4

95.6

95.8

96

96.2

1.ดา้นขั้นตอนการใ
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างกา

รให้บรกิาร

3.ดา้นเจ้าห
น้าที ผู้ให้บรกิาร

4.ดา้นสิ งอ่าน
วยค
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สะดวก

 
ภาพที่ 10  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 ในภาพรวม 4 ด้าน 
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ตอนที่ 4 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 
ตารางท่ี  30 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

ประเด็นหลัก 
ค่าเฉล ี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) S. D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในงานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ 95.26 4.76 0.43 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือ
ภาษ ี    95.04 4.75 0.42 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจในงานการด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม              95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจในงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 95.44 4.77 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x=4.76, 
S.D. = 0.42)  เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า ความพึงพอใจในงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
มีความพึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x=4.77, S.D. = 0.41) 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงานการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x=4.76, S.D. = 0.43) ความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.25 ( x=4.76, S.D. = 0.42)  และความพึงพอใจใน
งานด้านรายได้หรือภาษี  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.04 ( x=4.75, S.D. = 0.42)  
ตามล าดับ 
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ภาพที่  11  แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

 



 

 

บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

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

 
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดอ าเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี จ านวน 4 งานบริการ 4 งาน 
ดังนี้ 

1) งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
2) งานบริการด้านรายได้หรือภาษี     
3) งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4) งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 
5.2 สรุปผล 

การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 
คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x=4.76, S.D. = .42) เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า  ด้านด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x=4.77, S.D. = .40)
รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x=4.76, S.D. = .43) ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ( =4.76, S.D. = .45) และ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.22  ( =4.76,S.D. = .41) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน 

 

x

x
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เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบว่า ความพึงพอใจในงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มี

ความพึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( =4.77, S.D. = 0.41) รองลงมา 
คือ ความพึงพอใจในงานการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.26 ( =4.76, S.D. = 0.43) ความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( =4.76, S.D. = 0.42) และความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.04 ( =4.75, S.D. = 0.42)ตามล าดับซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพสูงในการให้บริการที่
ดีและให้การบริการด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 
5.3 อภิปรายผล 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดอ าเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ในการบริการ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ พบว่า ใน
ภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจร้อยละ  95.25 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาดว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความ
ชัดเจน ความพร้อม  มีความสามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ 
POSDCoRBใน 7ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ95 ขึ้นไป คะแนน
เต็ม 10ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้ 10 คะแนน 

 ส าหรับงานบริการแต่ละด้าน พบว่า 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการพบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.26แสดงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการ
อย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าวว่าการวางแผนงานที่ดี
และประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติ ที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

x

x

x

x
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2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.22 องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการ  มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชน และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการเจ้าหน้าที่มีความ
พร้อมในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความเสมอภาคในการ
ให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาตอบข้อ
ซักถามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชชุกร ที่
กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความพึง
พอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไป
ใช้บริการซ  าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือ
การให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ซึ่งเป็น
ความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลไดป้ฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ
จัดเป็นสัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือ
แนะน าการให้บริการเป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก 

 
งานบริการ 4 งาน พบว่า  
1. งานบริการที่ 1 ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

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

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

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

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( =4.77, S.D. = 0.41)  
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 โดยสรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานีมี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
  

1)  ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดท าแผน 
ประจ าปี การแข่งขันกีฬา และงานประเพณีต่างๆ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา (ครู) พอเพียงต่อการดูแลเด็ก 
- ด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

มาจ่ายภาษี อย่างทั่วถึง 
- ช่วงหน้าฝน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  มีการฉีดยากันยุงรอบหมู่บ้าน 

และแจกทรายอะเบส เพื่อก าจัดยุงลาย  
-   โควิค 19 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ออกมาให้ความรู้และวิธีป้องกัน

ตัวเอง และแจกหน้ากากอนามัย   
-  ด้านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ให้บริการดี ให้ค าแนะน าที่ดี พูดจา

สุภาพ สถานที่สะอาด 
- ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  มี

กิจกรรมการรักษาความสะอาด ในวันส าคัญต่างๆ 
- ด้านรายได้หรือภาษี เจ้าหน้าที่ให้บริการดี เป็นกันเอง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ทราบทั่วถึง 
- ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่ให้บริการดี เป็นกันเอง มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั่วถึง และมีการส่งเสริมอาชีพ 
- ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จัดเก็บขยะ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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2) สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
 - ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 - ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 

-   น้ าประปาไม่พอใช้ในฤดูแล้ง 
- -    ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บางจุดไม่มี  
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ภาคผนวก  ข 

ภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

  



                  แบบสอบถาม No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    

 

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

 

ค ำชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก 
อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยค่าตัวเลข  5  = มากที่สุด, 4 = มาก,             
3 = ปานกลาง,  2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด                                                                                              
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป การวัดความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

 
ส่วนที่  1   :   ข้อมูลทั่วไป 
ข้อที่ 1.1   : เพศ    1   ชาย   

 2   หญิง   
ข้อที่ 1.2   : อายุ    1   ต่ ากว่า 18 ปี  

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

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

                                             4  ปริญญาตรี                 
 5  สูงกว่าปริญญาตรี              

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

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

 

 
 

 

 

 

แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและ 
คุณภำพกำรให้บริกำร  ประจ ำปี  2563   

 ขอขอบพระคุณอย่ำงย่ิงในควำมอนุเครำะห์ของท่ำน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 

โครงกำรควำมร่วมมือในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบของ อปท. กับ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  



ส่วนที่ 2 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปี 2563 (กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน) 
งานบริการที่ 1. ....................................................................... 

 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

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

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่วดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัด ีแต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่      
3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหนา้ที่มีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

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

     

 
 

                                                                                                                                              



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

 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ด ี
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

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

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่วดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสภุาพอัธยาศยัด ีแต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่      
3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

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

     

 



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

ล ำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ด ี
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

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

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีร่วดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพอัธยาศยัด ีแต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่      
3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 
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1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
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2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
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3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความพร้อม
ในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ      
 3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา
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4 ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
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4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
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4.6 การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

     

 



 
 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าเทศบาลต าบลบ้านสร้างมีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่เทศบาลต าบลบ้านสร้างควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
..................................................................... ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................... 

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