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ค าน า 

 

รายงานผลการส ารวจและประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จากองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลน

คาได้ด าเนินงานบริหารพัฒนาโครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจ าปี   2564

สมควรที่จะได้มีการส ารวจและประเมินผลการให้บริการประชาชาในด้านต่างๆ ว่าประชาชนมีความพึง

พอใจในการให้บริการอยู่ระดับใด อีกทั้งเพื่อให้ทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการให้แก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 

การส ารวจและประเมินครั้งนี้  ได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจับที่ เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผลการส ารวจและประเมินผลมีความเชื่อถือได้และเบี่ยงเบนน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้ผลการส ารวจและประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริการประชาชน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

รายงานฉบับนีจ้ะส่งผลดแีละเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

  ขององค์การบริหารสว่นต าบลภูแลนคา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

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

การประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ภูแลนคา  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัย  คือ การ

ศกึษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field  Research) โดยการ

สัมภาษณ์เจาะลึกประกอบกัน ส าหรับประชากรที่ท าการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคาที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   

 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ การศึกษาถึง

ปัญหาและ อุปสรรค ที่มีต่อการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการของการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา โดยท าการส ารวจความพึงพอใจ  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  

ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้าน

ช่องทางการให้บริการ  ในการให้บริการของพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และการ

บริหารงานของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ภูแลนคา    ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

 1. งานบริหารทั่วไป 

 -  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  86.24 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  86.87 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  85.37 

 -  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  82.25  

2. งานสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

 -  ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  84.81 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  83.59 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  82.01 

-  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  86.67 

3. งานจัดเก็บรายได้ 

 -  ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  85.23 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  87.10 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  83.81 

-  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  84.16 

 



4. งานโยธา 

 -  ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  84.06 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  82.71 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  83.51 

-  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  87.96 
 

ดังนั้น  ผลการจากการส ารวจพึงพอใจผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคา  คิดเป็นรอ้ยละ  84.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ

กระจายอ านาจ ที่รัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ านาจและ

ให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ .ศ.2550 โดยให้ความส าคัญกับการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งวางหลักการอย่างชัดเจนไว้ในหมวด 14 มาตรา 281-290 ของรัฐธรรมนูญ แสดง

เจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการ

ก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง   รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหาร

ก าลังคน และงบประมาณ ทั้งนีเ้น้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็นที่มาของการตรา

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ผลจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมายฉบับดังกล่าว  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  และส่งผลให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป  จากเดิม  

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดแบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการ

จัดบริการสาธารณะระดับชุมชน  ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับผิดชอบการด าเนิน

ภารกิจของรัฐในระดับประเทศ และภูมิภาค  โดยให้ค าปรึกษาและสนับสนุน  ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จ าเป็น  ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มบีทบาทในการจัดบริการสาธารณะไม่กี่ด้าน และส่วนใหญ่ไม่ใช่บทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่น

แตเ่ป็นแค่การจัดบริการสาธารณะขั้นพืน้ฐาน เช่น การจัดเก็บขยะและก าจัดขยะ งานดูแลความสะอาดของ

ถนนและท่อระบายน้ า ส่วนบทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหนา้ที่ของส่วนราชการระดับภูมภิาค 

ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่ น

มาแล้วหลายครั้ง เช่นเมื่อ พ.ศ. 2495  มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ต่อมา พ.ศ. 

2498  มีประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และหลังจากนั้นใน พ.ศ. 2499  มีการจัดตั้งองค์การ

บริหารส่วนต าบล และสภาต าบลขึ้นเป็นครั้งแรก  แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายังอยู่ภายในการ

ควบคุมจากส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางมาโดยตลอด  ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งในด้านบุคลากรด้าน

งบประมาณและด้านการคลัง  โดยอาศัยเหตุในการควบคุมว่าประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้  

ความสามารถ  ประสบการณ์  และเทคนิคในการด าเนินกิจการต่างๆ ได้เอง ซึ่งยั งจ าเป็นจะต้องอาศัย

ความรู้และเทคนิคต่างๆ จากส่วนกลาง โดยส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางยังใช้อ านาจในการควบคุม เช่น 

การสั่งยุบสภาท้องถิ่น การสั่งให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง  หรือการ

ก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ต้องจัดท างบประมาณตามวิธีการและตามแบบที่ส่วนกลางก าหนดไว้  หรือแม้แต่การก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ส่วนกลางก าหนด  หรือตาม

สัดส่วนที่สว่นกลางได้วางระเบียบก าหนดไว้ 

การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศไทย ดังนั้นการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับจนถึงปัจจุบัน โดยเป็น



แนวความคิดในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารกันเอง  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิด

ในการการกระจายอ านาจการปกครอง    หลักการกระจายอ านาจปกครองนี้ มีเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ

กระท ากิจกรรมต่างๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระปลอดจากการชี้น าจากรัฐบาล มีความสามารถที่จะ

ตอบสนองความต้องการของพลเมืองท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้ในด้านนโยบายที่ส าคัญๆ ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐ

อยู่ เช่น นโยบายการเงินการคลัง นโยบายในการป้องกันประเทศเป็นต้น ดังนั้นหน่วยการปกครองส่วน

ท้องถิ่น จึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะด าเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได้  แต่อีก

ส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงต้องเอกสิทธิ์ในการควบคุมเอาไว้  ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันและความมั่นคงของชาติเอาไว้ดังนี้ 

 แนวคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีอิสระใน

การปกครองตนเอง  มีส่วนร่วมในการบริหาร  มีสิทธิมีเสียงด าเนินการปกครองกันเอง  อันเป็นรากฐาน 

และวิธีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

การบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  เช่น ไปเลือกตั้ง  ไปหาเสียงสนับสนุน

ผูส้มัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น  ท าให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและปกป้องสทิธิผลประโยชน์ที่พึง

จะได้รับ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการเมืองระดับชาติต่อไป  แต่ประโยชน์ของการปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือเหตุผลที่วา่ไม่มผีูใ้ดจะรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของท้องถิ่นได้

ดีที่สุด  ซึ่งในการนีจ้ะท าให้เกิดการมีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาของตนเอง  ได้เรียนรูก้ระบวนการทางการ

เมือง  การปกครอง และการบริหารท้องถิ่น  อันจะก่อให้เกิดผู้น าท้องถิ่นที่จะก้าวมาเป็นผู้น าระดับชาติ

ต่อไป  และยังเป็นการแบ่งภาระของรัฐบาล  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของนักรัฐศาสตร์เสรีนิยม  ซึ่ง

สนับสนุนการปกครองตนเอง และท้องถิ่นด้วยทัศนะที่ว่าเป็นการสนับสนุนประชาชนมีส่วนร่วมทางการ

เมือง  มีสิทธิมีเสียงด าเนินการปกครองตนเองอันเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย   

การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(สมาชิกสภา อบต.) หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ไม่โปร่งใส หรือสร้างความเสียหายต่อ

องค์กรนายอ าเภอสามารถเสนอผลการสอบสวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสั่งให้ผู้นั้นออกจากต าแหน่ง 

ยุบสภา อบต. หรือประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้นั้นออกจากต าแหน่งได้เช่นกัน  เพื่อให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจ าเป็นต้อง

มีการประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ

กลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการ

ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึง

คุณภาพในการให้บริการและการตรวจสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ก าหนดแนว

ปฏิบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และ

ลูกจ้าง ที่ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการจา่ยเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จะต้องมีรายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่



ด าเนินการโดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในมิติที่ 2 คือมิติ

ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ กรณีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้คะแนนเต็ม 7 คะแนน, ร้อยละ 

75-80 คะแนนเต็ม 6 ร้อยละ 70-75 คะแนนเต็ม 5, ร้อยละ 65-70 คะแนนเต็ม 4, ร้อยละ 60-65 

คะแนนเต็ม3, ร้อยละ 55-60 คะแนนเต็ม 2, ร้อยละ 50-55 คะแนนเต็ม 1, และต่ ากว่าร้อยละ 50 จะได้

คะแนนเต็ม 0 โดยการศึกษาจากความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการโดยตรง  เป็นการพัฒนาการ

ท างานของบุคลากร รวมถึงแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ  โดยผลจากการส ารวจใช้ประกอบการพิจารณา

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง 

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างานด้านการบริการประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา   อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคา   อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ข้อมูลสารสนเทศจากความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น  และพื้นที่ใกล้เคียงที่ มีต่อ

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ ประจ าปี  2564 

2.  ผลการศกึษาที่ได้จะช่วยให้ทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องได้เกิดความเข้าใจในความคิดเห็น  และความ

ต้องการของประชากรในท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  

อันจะน ามาซึ่งความสมานฉันท์  และการพัฒนาความเจรญิก้าวหน้าของจังหวัดชัยภูมิร่วมกันสืบไป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ที่มีต่อการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในรอบปี  2564  รวมประชากรทั้งสิ้น   4,597   คน  

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างดว้ยการสุ่มแบบงา่ย  จ านวน  110  ชุด  แบ่งเป็น 

1. ดา้นงานบริหารทั่วไป   จ านวน 110 ชุด 

2. ดา้นงานสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค จ านวน 110 ชุด 

3. ดา้นงานจัดเก็บรายได้   จ านวน 110 ชุด 

4. ด้านงานสวัสดิการชุมชน   จ านวน 110 ชุด    

ในแต่ละภารกิจได้ท าการส ารวจ 4  ด้าน    ดังนี้  

1. ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บรกิาร  ประกอบด้วย 

1.1  ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการได้งา่ย มีป้ายแสดงขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในเรื่องตา่งๆอย่างชัดเจน 

1.2 แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องส าหรับการขอรับบริการท่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ดี 

1.3.  ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ 

2.  ด้านเจ้าหน้าที่  ผู้ให้บรกิาร 

   2.1  ความสุภาพ ของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 



2.2  ความตัง้ใจของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

2.3  ท่านมคีวามพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.1  การจัดสถานที่ ในการใหบ้ริการ 

      - ที่นั่งรอรับบริการ 

      - ที่บริการน้ าดื่ม 

      - ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ใหบ้ริการ 

 - หอ้งน้ า 

4.  ด้านช่องทางการ 

  4.1 ระบบอินเตอร์ 

  4.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินการทุกขั้นตอน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์กรบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ออกเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามบ้านของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา 

2.  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความส าคัญของการวิจัย 

1.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจกับการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

2.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

3.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงพัฒนาการของการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา   เพื่อพัฒนาการท างานของเจา้หนา้ที่ ให้มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนด

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในองค์กรได้

อย่างยุติธรรม 

ขอบเขตโครงการวิจัย 



1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ที่มีต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ในช่วงเวลาตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา  ด้านการให้บริการประชาชนมาโดยครอบคลุม 3  ด้าน  คือศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน   ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก   

2. ขอบเขตด้านประชากร 

      การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา   ใน 4  ด้าน  คือ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางให้บริการ  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2563   ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 รวมระยะเวลาในการศกึษาทั้งสิน้   8   เดือน  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ส าหรับการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา    อ าเภอบ้านเขว้า     จังหวัดชัยภูมิ   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ    ซึ่งวิธีการศกึษาวิจัย  คือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

เชิงส ารวจ     การศึกษาวิจัยจากเอกสาร    และการศึกษาวิจัยภาคสนาม    โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก

ประกอบกัน ส าหรับประชากรที่ท าการศกึษา  ได้แก่  ประชากรที่อยู่ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลภู

แลนคา   ซึ่งได้รับบริการงาน   4   ด้าน  คือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน   ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทาง

การให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ทั้งนี้  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล  จะใช้วิธีการแบบสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ค านวณจากสูตรของการหาร้อยละ    คอื 

สูตร N  =           N  

                                                                                        X   100 

            N       

เมื่อ N คือ จ านวนตัวอย่าง หรอืขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

       N คือ  ผลรวมของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัย  คือ  ข้อมูล

ปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 



การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะหใ์นแนวหารวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1. การใชส้ถิตเิชงิพรรณนา  ได้แก่  รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย 

2. การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ด าเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ขั้นแรก

จนถึงขั้นสุดท้าย  โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์ข้อมูล

ตีความ ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่ วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใชม้าตราส่วน    ตามแบบลิเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น  5  ล าดับ คือ 

มาตราส่วน             คะแนน 

  พอใจ      5 

  ค่อนขา้งพอใจ     4 

  เฉย ๆ      3 

  ไม่ค่อยพอใจ     2 

  ไม่พอใจ      1 

 ในการวิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อการบริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  จะใช้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน     ระดับ   ร้อยละ 

  4.5 – 5.00    พอใจ   90-100 

  3.5 – 4.49    ค้อนขา้งพอใจ  70-89 

  2.5 – 3.49    เฉย ๆ    50-69 

  1.5 – 2.49    ไม่ค่อยพอใจ  30-49 

  1 – 1.49    ไม่พอใจ     0-29 

ผลการด าเนินการ 

ผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับของ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ซึ่งได้รับบริการ

งานด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการให้บริการแก่ประชาชนและแนวทางการพัฒนา การ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  โดยมีวิธีการ ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ    วิธีการศึกษาวิจัย  คือ  การศึกษาวิจัยจากเอกสาร  และการศึกษาวิจัยภาคสนาม   โดยการ

สัมภาษณ์เจาะลึกประกอบกัน โดยผลการศกึษามีดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา ทั้ง 4 ภารกิจ รายละเอียดดังแสดงในตาราง  

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

งานบรหิาร

ทั่วไป 

งานสนับสนนุน้ า

อุปโภคบรโิภค 

งานจดัเก็บ

รายได ้

งานสวสัดิการ

ชุมชน 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

ระดับความพึง

พอใจ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ระดับความ

พึงพอใจ 



ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ         

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์และปา้ยแสดงสถานที่การ

ให้บริการได้งา่ย มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏบัิตริาชการในเร่ืองตา่งๆอยา่งชัดเจน 

90.58 85.10 84.23 84.03 

2. แบบฟอร์มในการย่ืนเร่ืองส าหรับการขอรับบริการ

ท่านสามารถอ่านแลว้เข้าใจได้ดี 

82.10 83.13 85.20 82.09 

3.  ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ 86.04 86.2 86.26 86.06 

เฉลี่ยด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ 86.24 84.81 85.23 84.06 

ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ         

1.  ความสุภาพ ของการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 85.15 82.25 85.12 82.33 

2.  ความตัง้ใจของการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 85.03 83.12 86.16 82.65 

3.  ท่านมีความพงึพอใจในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 90.43 85.4 90.02 83.14 

เฉลี่ยด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 86.87 83.59 87.10 82.71 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก         

1.  การจัดสถานท่ี ในการให้บริการ         

     - ท่ีน่ังรอรับบริการ 85.37 80.11 83.75 84.14 

     - ท่ีบริการน้ าดื่ม 85.46 83.47 83.17 83.5 

     - ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของสถานท่ีให้บริการ 

85.39 80.24 86.01 83.08 

      - ห้องน้ า 85.26 80.22 82.31 83.32 

เฉลี่ยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 85.37 82.01 83.81 83.51 

ด้านช่องทางการให้บริการ     

1. ระบบอนิเตอร์ 81.43 80.72 80.52 81.46 

2. เจ้าหนา้ที่ด าเนนิการทุกขั้นตอน 83.07 92.62 87.8 94.46 

รวมเฉลี่ย 82.25 86.67 84.16 87.96 
 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา  ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

งานบริหารทั่วไป 

 -  ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  86.24 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  86.87 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจร้อยละ  85.37 

 -  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  82.25  

งานสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

 -  ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  84.81 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  83.59 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  82.01 

-  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  86.67 



งานจัดเก็บรายได้ 

 -  ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  85.23 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  87.10 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  83.81 

-  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  84.16 

งานสวัสดิการชุมชน 

 -  ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  84.06 

 -  ด้านเจ้าหนา้ที่  บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ผูบ้ริการพอใจร้อยละ  82.71 

 -  ด้านสิ่งอ านวยการความสะดวก  ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  83.51 

-  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ   ผูบ้ริการพอใจรอ้ยละ  87.96 

ดังนั้น  ผลการจากการส ารวจพึงพอใจผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  คิดเป็นรอ้ยละ  84.77 

ข้อเสนอแนะ / อื่น  ๆ 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มา

ติดตอ่เรื่องการช าภาษี การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆและการขอยืมวัสดุครุภัณฑข์ององค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ เมื่อแจกแจงความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนการและ

ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผูใ้ช้บริการสว่นใหญ่มี

ความพึงพอใจ รอ้ยละ 84.77 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การสรา้งและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด  เพื่อรองรับการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจให้ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด

ชัยภูมิ    

โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ร่องระบายน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

2. จัดให้มแีสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   

รวมถึงถนนเพื่อเข้าสู่เส้นทางการเกษตรอย่างทั่วถึง 

3. ปรับปรุง  สนับสนุน  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชน 

4. ด าเนนิการจัดระบบจราจร  การคมนาคมขนส่งให้ดีและทั่วถึง  

ด้านเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจ

อย่างเพียงพอ   เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน  สง่เสริมการสร้างงาน  และให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดย

ด าเนนิการตอ่ไปนี ้



1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  การท านา  การเกษตรแบบผสมผสาน  การปศุสัตว์  เพื่อให้เกิด

การรว่มมอืระหว่างอาชีพ 

2. พัฒนาคุณภาพแรงงาน  และส่งเสริมการกระจายรายได้  ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม

และทั่วถึง   ให้การสง่เสริมและฝกึอาชีพเพื่อสรา้งเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง 

3. สนับสนุนให้ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ 

ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มแีหลง่ท่องเที่ยว 

ด้านสังคม 

การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา   สาธารณสุข  วัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุน  

ปรับปรุงชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ  โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ส่ งเสริมการป้องกันโรคเอดส์    โรคไข้หวัดนก  และโรคระบาดที่ส าคัญ ให้การ

รักษาพยาบาล  และบริการความรู้  ด้านสาธารณสุขมูลฐาน แก่ชุมชน  เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ  เพื่อให้

ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

2. ฟื้นฟู   อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และเอกลักษณ์  ของท้องถิ่นให้คง

อยู่สืบต่อไป 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการออกก าจัดยุงลาย   การกีฬาทุกประเภททุกระดับ   การนทนา

การ  ทั้งระดับนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน 

4. ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน  คนพิการ  ผู้ สูงอายุ    และประชาชนที่ทุกข์ยาก  

เดือดร้อนให้พ้นจากสภาพปัญญา  และสามารถด ารงชีวติที่ดีตามสมควรแก่ฐานะและเกือ้กูลกัน 

5. ด าเนนิการเพื่อให้ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันแก้ไข 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการท าบุญรวมญาติ ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก  

ความสามัคคี  มกีตัญญูต่อบรรพชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลที่นา่อยู่  มคีวามสงบร่มรื่นไร้มลภาวะ    โดยด าเนนิการดังนี้ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านเรือนของราษฎร  โรงเรียน  และที่

สาธารณะ 

2. ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี

ยิ่งขึ้นไป  ตามอ านาจหน้าที่ 

3. ปรับปรุงการก าจัดขยะมูลฝอย  ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบ าบัดน้ าเสียใหค้รอบคลุมพืน้ที่ใหม้ากขึ้น 



5. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ   สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  

และสวนสุขภาพใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน   

6. ด าเนนิการปรับปรุงสภาพภูมทิัศนข์องวัด   และศาลาชุมชนให้รม่รื่น  สวยงาม 

7. ด าเนินการจัดท าประชาคม  รับฟังปัญหาความต้องการก่อนจัดท าหรือปรับปรุงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ด้านการเมือง  การบริหาร 

การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมอืงการบริหาร   เพื่อใหเ้ป็นสถาบันที่มคีวามมั่นคง    และ

ปรับปรุงการจัดระบบการบริหารให้สามารถอ านวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ    โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   ให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างคล่องตัวรวดเร็วถูกต้อง   และด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  โปร่งใส 

2. พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในการ

ให้บริการประชาชน   โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  เน้นให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส   และเป็น

กันเอง 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนา  และรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมอืเครื่องใช้ ในส านักงาน    และจัดให้มอีุปกรณ์เพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล   ให้เพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมการสร้างขวัญ  ก าลังใจ  แก่พนักงานส่วนต าบล   พนักงานจา้ง  โดยยกย่อง

ผูป้ฏิบัติงานดี 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยเฉพาะการป้องกันระงับอัคคีภัย  จัดให้มอีาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)    ประจ าต าบล  

ส่งเสริมขดีความสามารถของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง   และคณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับ

ความเจรญิอย่างตอ่เนื่อง 

7. เน้นการพัฒนา โดยเน้นแผนพัฒนาเป็นหลัก 

8. พัฒนารายได้ของพนักงานส่วนต าบล  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจรญิก้าวหนา้  โดยน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารและจัดการ 

9. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม 

10. ส่งเสริมการมีสว่นร่วม  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

งานบริหารทั่วไป 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ      ชาย      หญิง 

2.  อายุ......................ปี 

3.  สถานภาพสมรส    โสด         สมรส    มา่ย/หย่า/แยกกันอยู่ 

4.  อาชีพประจ า     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           ลูกจ้าง/พนักงานบรษัิท   

  ผู้ประกอบการ/เจา้ของธุรกิจ     ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ   

   นักเรยีน/นักศึกษา               รับจา้งทั่วไป 

      แมบ้่าน/พ่อบ้าน/เกษียณ         เกษตรกร/ประมง         

                ว่างงาน                 อ่ืน ๆ  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 

พอใจ 

 5 

ค่อนข้างพอใจ 

 4 

เฉย ๆ 

 3 

ไม่ค่อยพอใจ  

2 

ไม่พอใจ 

1 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ      

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์และปา้ยแสดงสถานท่ีการให้บรกิารไดง้่าย มี

ป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในเรื่องต่างๆอย่าง

ชัดเจน 

     

2. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องส าหรับการขอรับบรกิารท่านสามารถอ่าน

แลว้เข้าใจได้ดี 

     

3.  ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บรกิาร      

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1.  ความสุภาพ ของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

2.  ความต้ังใจของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

3.  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1.  การจัดสถานท่ี ในการให้บรกิาร      

     - ท่ีน่ังรอรับบรกิาร      

     - ท่ีบรกิารน้ าดื่ม      

     - ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี

ให้บรกิาร 

     

      - ห้องน้ า      

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. ระบบอินเตอร์      

2. เจา้หน้าท่ีด าเนินการทุกขั้นตอน      
 

ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................................... 



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

งานสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ      ชาย      หญิง 

2.  อายุ......................ปี 

3.  สถานภาพสมรส    โสด         สมรส    มา่ย/หย่า/แยกกันอยู่ 

4.  อาชีพประจ า     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           ลูกจ้าง/พนักงานบรษัิท   

  ผู้ประกอบการ/เจา้ของธุรกิจ     ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ   

   นักเรยีน/นักศึกษา               รับจา้งทั่วไป 

      แมบ้่าน/พ่อบ้าน/เกษียณ         เกษตรกร/ประมง         

                ว่างงาน                 อ่ืน ๆ  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 

พอใจ 

 5 

ค่อนข้างพอใจ 

 4 

เฉย ๆ 

 3 

ไม่ค่อยพอใจ  

2 

ไม่พอใจ 

1 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์และปา้ยแสดงสถานท่ีการให้บรกิารไดง้่าย มี

ป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในเรื่องต่างๆอย่าง

ชัดเจน 

     

2. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องส าหรับการขอรับบรกิารท่านสามารถอ่าน

แลว้เข้าใจได้ดี 

     

3.  ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บรกิาร      

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1.  ความสุภาพ ของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

2.  ความต้ังใจของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

3.  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1.  การจัดสถานท่ี ในการให้บรกิาร      

     - ท่ีน่ังรอรับบรกิาร      

     - ท่ีบรกิารน้ าดื่ม      

     - ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี

ให้บรกิาร 

     

      - ห้องน้ า      

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. ระบบอินเตอร์      

2. เจา้หน้าท่ีด าเนินการทุกขั้นตอน      
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. ............................................ 



 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

งานจัดเก็บรายได้ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ      ชาย      หญิง 

2.  อายุ......................ปี 

3.  สถานภาพสมรส    โสด         สมรส    มา่ย/หย่า/แยกกันอยู่ 

4.  อาชีพประจ า     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           ลูกจ้าง/พนักงานบรษัิท   

  ผู้ประกอบการ/เจา้ของธุรกิจ     ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ   

   นักเรยีน/นักศึกษา               รับจา้งทั่วไป 

      แมบ้่าน/พ่อบ้าน/เกษียณ         เกษตรกร/ประมง         

                ว่างงาน                 อ่ืน ๆ  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 

พอใจ 

 5 

ค่อนข้างพอใจ 

 4 

เฉย ๆ 

 3 

ไม่ค่อยพอใจ  

2 

ไม่พอใจ 

1 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์และปา้ยแสดงสถานท่ีการให้บรกิารไดง้่าย มี

ป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในเรื่องต่างๆอย่าง

ชัดเจน 

     

2. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องส าหรับการขอรับบรกิารท่านสามารถอ่าน

แลว้เข้าใจได้ดี 

     

3.  ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บรกิาร      

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1.  ความสุภาพ ของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

2.  ความต้ังใจของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

3.  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1.  การจัดสถานท่ี ในการให้บริการ      

     - ท่ีน่ังรอรับบรกิาร      

     - ท่ีบรกิารน้ าดื่ม      

     - ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี

ให้บรกิาร 

     

      - ห้องน้ า      

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. ระบบอินเตอร์      

2. เจา้หน้าท่ีด าเนินการทุกขั้นตอน      



แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

งานสวัสดิการชุมชน 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ      ชาย      หญิง 

2.  อายุ......................ปี 

3.  สถานภาพสมรส    โสด         สมรส    มา่ย/หย่า/แยกกันอยู่ 

4.  อาชีพประจ า     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           ลูกจ้าง/พนักงานบรษัิท   

  ผู้ประกอบการ/เจา้ของธุรกิจ     ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ   

   นักเรยีน/นักศึกษา               รับจา้งทั่วไป 

      แมบ้่าน/พ่อบ้าน/เกษียณ         เกษตรกร/ประมง         

                ว่างงาน                 อ่ืน ๆ  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ความพึงพอใจ 

พอใจ 

 5 

ค่อนข้างพอใจ 

 4 

เฉย ๆ 

 3 

ไม่ค่อยพอใจ  

2 

ไม่พอใจ 

1 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์และปา้ยแสดงสถานท่ีการให้บรกิารไดง้่าย มีป้าย

แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัิติราชการในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน 

     

2. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องส าหรับการขอรับบรกิารท่านสามารถอ่าน

แลว้เข้าใจได้ดี 

     

3.  ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บรกิาร      

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1.  ความสุภาพ ของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

2.  ความต้ังใจของการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

3.  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1.  การจัดสถานท่ี ในการให้บรกิาร      

     - ท่ีน่ังรอรับบรกิาร      

     - ท่ีบรกิารน้ าดื่ม      

     - ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ      

      - ห้องน้ า      

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. ระบบอินเตอร์      

2. เจา้หน้าท่ีด าเนินการทุกขั้นตอน      

 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. ............................................ 


