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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ 
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

ประจําป  พ.ศ.  2562 

 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 



ข 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                        
โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด                 
จังหวัดนครราชสีมา ในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
และดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนาใน 8 งาน ไดแก งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  งานการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสราง  งานการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานการขําระภาษีบํารุงทองท่ี  
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  งานการปองกันและควบคุมโรค  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงไดมา
จากการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย เพ่ือใหการประเมินมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนผูประเมิน จึงใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางของแตละงานตามปริมาณการมารับบริการ  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และ มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือแสดง
ระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ณ ชุมชนท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง ในเขตพ้ืนท่ีการบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 
30  กันยายน 2562  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหหาคาความถ่ีและรอยละ เพ่ือแสดงความถึงพอใจท่ีมี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิเคราะหในภาพรวมและแยกตามงานท่ีใช
บริการ สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 
 

 1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

 ประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา พบวาสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 66.67 และเพศชาย รอยละ 33.33 มีอายุระหวาง 46-60 ป มากท่ีสุด รอยละ 41.94 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 34.41 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 46.24 
รองลองมาคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 43.01 และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 
62.37 และรองลงมาอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 22.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดาน 
 

         2.1  โดยภาพรวมและรายดาน ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 97.8    
เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 97.8 รองลงมาคือ ดานข้ันตอนและกระบวนการ รอยละ 97.3 และดาน
ชองทางการใหบริการ รอยละ 96.1 ตามลําดับ รายละเอียด  
 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 97.3 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 97.8 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 97.8 
4. ดานชองทางการใหบริการ 96.1 

รวม 97.8 
 
 
 
 2.2  เม่ือพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานท่ีประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการและงานปองกันและควบคุมโรค  รอยละ 99.0 รองลงมาคือ                
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รอยละ 98.5 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 98.0 งานการขอขอมูล
ขาวสารทางราชการ รอยละ 97.7  งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  รอยละ  97.1  งานการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน รอยละ  96.0  งานขออนุญาตปลูกสราง  รอยละ  95.0  ตามลําดับ รายละเอียด  
 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา คาเฉลี่ย 
1. งานขอรับเบี้ยผูสูงอายุ 97.7 
2. งานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 96 
3. งานการขออนุญาติกอสราง 95 
4. งานรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 98.5 
5. งานการชําระภาษีบํารุงทองท่ี 97.1 
6. งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ 99 
7. งานปองกันและควบคุมโรค 99 
8. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 98 

รวม 96.7 
 
 

 



ง 
 

3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามงานที่มาใชบริการ 
 

      3.1  งานการขอรับขอมูลขาวสารทางราชการ 
          เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับขอมูลขาวสารทาง
ราชการ  รอยละ 97.7 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ              
ดานกระบวนการและข้ันตอน  รอยละ 99.4 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการรอยละ 97.7 ดานชองทาง
การใหบริการ  รอยละ 97.4 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.2 ตามลําดับ รายละเอียด 
   
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการงานการขอมูลขาวสารทางราชการ คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 99.4 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 97.7 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 96.2 
4. ดานชองทางการใหบริการ 97.4 

รวม 97.7 
 
 

3.2 งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน คิดเปนรอยละ 96.0 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน
และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 93.3 และดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 92.2 ตามลําดับ รายละเอียด  

 
 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 92.2 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 93.3 
4. ดานชองทางการใหบริการ 100 

รวม 96 
 
 
 
 
 



จ 
 

3.3  งานการขออนุญาตปลูกสราง 
       เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสราง คิดเปนรอยละ 95.0 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน
และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 91.7 ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 90.0  ตามลําดับ รายละเอียด 

 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานการขออนุญาตปลูกสราง คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 90 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 91.7 
4. ดานชองทางการใหบริการ 100 

รวม 95 
 
 
 3.4 งานการรับชําระภาษีโรงเรือนละท่ีดิน 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คิดเปนรอยละ 
98.5 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 98.3
และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.0 ตามลําดับ รายละเอียด 
 
  
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 98.3 
4. ดานชองทางการใหบริการ 100 

รวม 98.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

 3.5 งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  รอยละ 97.1 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 97.6 รองลงมาคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน  รอยละ 97.0                    
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.4 ตามลําดับ รายละเอียด  

 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 97 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.4 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 97.6 
4. ดานชองทางการใหบริการ 97.6 

รวม 97.1 
 

 3.6 งานการขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการรอยละ 
99.0 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 98.3
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 98 ตามลําดับ รายละเอียด 

  

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานการขอรับเบี้ยผูสูงอายุ/ผูพิการ คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 98 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 98.3 
4. ดานชองทางการใหบริการ 100 

รวม 99 
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 3.7 งานปองกันและควบคุมโรค 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานปองกันและควบคุมโรค  รอยละ 99.0                 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน  
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานชองการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
รอยละ 96.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 9       

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานปองกันและควบคุมโรค คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 100 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 96.7 
4. ดานชองทางการใหบริการ 100 

รวม 99 
 

 3.8 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รอยละ 98.0 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอนและ
ดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 96.7 และดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.0 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 10        

 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาเฉลี่ย 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 96.7 
4. ดานชองทางการใหบริการ 100 

รวม 98 
 

 4.ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   จากการสัมภาษณประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวามีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ควรเพ่ิมไฟสองสวางตามหมูบานและทองถนนตามซอย 
  4.2 อยากใหมีรถดับเพลิงประจําท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
  4.3 ควรมีหนวยงานตาง ๆ เขามาดูแลเรื่องถนน  เพราะทางขรุขระมาก                                           
          4.4 บุคลากรนอย                                                                                                               
   
 

 



ซ 
 

 

คํานํา 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                       
โนนเมืองพัฒนา ครั้งนี้ มีเปาหมายสําคัญ คือ การสะทอนภาพการทํางานของหนวยงานจากประชาชนท่ีมารับ
บริการ ท้ังในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังดาน
ชองทางการใหบริการ โดยในการดําเนินการประเมินไดทําการประเมินงานท่ีใหบริการ 8 งาน ไดแก                      
งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสราง  งาน
การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  
งานการปองกันและควบคุมโรค  และงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รายงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเนื่องจากไดรับ
ความรวมมือจากหลายฝาย กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในฐานะผูดําเนินการประเมินขอขอบคุณ
ป ร ะ ช า ช น ท่ี เ ป น ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ท่ี ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ต อ บ แ บ บ สํ า ร ว จ ด ว ย ดี 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินดังกลาว จะเปนขอมูลท่ีจะ
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนตอไป  

 

 
      กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาของการประเมิน 

  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 มีฐานะเปนนิติ
บุคคล ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแตละแหงจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตเทศบาล หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัดในการบริหารงานจะประกอบดวย 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 สภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในหมูบานในตําบล
นั้น ๆ หมูบานละ 2 คน สภา อบต.มีหนาท่ีในการใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาตําบล รางขอบังคับตําบล                   
รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และควบคุมการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริหาร อบต. และสวน
ท่ี 2 นายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินโดยนายก อบต. แตงตั้งรองนายก อบต.2 คน ซ่ึงมิใชสมาชิกสภา อบต. 
เปนผูชวยเหลือในการบิหารราชการของ อบต.ตามท่ีนายก อบต.ไดมอบหมายและแตงตั้งเลขานุการนายก 
อบต.1 คน ซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภา อบต.หรือเจาหนาท่ีของรัฐ สําหรับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนดนั้น ไดแก จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน 
ทางน้ํา ทางเดิน และสาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
ผูสูงอายุ และพิการ คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมายโดยจดัการงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและตามสมควร 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอดานขุนทด             
ไปตามทางหลวงแผนดินสาย 201 เสนอําเภอสีค้ิว-ชัยภูมิ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม3003                    
สายบานโคกนอย-บานเจริญผล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร จุดก่ึงกลางของตําบลอยูบริเวณพิกัด UB 110920 มีเนื้อ
ท่ีท้ังหมดประมาณ 47.74 ตารางกิโลเมตร (29,838 ไร) องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งอยูบนท่ี
ราบสูงโคราช ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูง และท่ีราบลุมแมน้ํา
สาขาลุมน้ํามูลตอนบน พ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินรวนปนเหนียวเหมาะแกการทําการเกษตร ประเภทพืชไร พืชสวน 
และเลี้ยงสัตว ในปจจุบันมีพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม ดินเปรี้ยว ท่ีไมสามารถทําการเพาะปลูกได สภาพ
ภูมิอากาศโดยท่ัวไปมีอากาศท่ีรอน แหงแลง และสภาวะฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน ทรัพยากรท่ีสําคัญและเปนเสน
เลือกใหญของตําบล ไดแก หวยคลองแค ซ่ึงไหลมาจากบานโนนเต็ง ผาน 8 หมูบาน คือ บานโนนเต็ง                        
บานใหมทรายทอง บานหวยดินดํา บานสระสี่เหลี่ยม บานหัวทํานบ บานคลองแคเหนือ บานคลองแคกลาง 
และบานคลองแคใต และไหลลงอานเก็บน้ําลําเชียงไกร องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีหมูบานอยู
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ จํานวน 11 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานโนนเมือง หมูท่ี 2 บานโนนเต็ง หมูท่ี 3                     
บานคลองแคใต หมู ท่ี 4 บานคลองแคเหนือ หมู ท่ี 5 บานหวยดินดํา หมูท่ี 6 บานดงมะเกลือ หมูท่ี 7                      
บานโนนสายทอง หมูท่ี 8 บานหัวทํานบ หมูท่ี 9 บานสระสี่เหลี่ยม หมูท่ี 10 บานใหมทรายทอง หมูท่ี 11                         
บานคลองแคกลาง มีประชากรท้ังสิ้น 4,452 คน แยกเปนชาย 2,201 คน หญิง 2,251 คน ความหนาแนนของ
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ประชากรโดยประมาณ 91.94คน/ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือน 1,253 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว เชน ทํานา ทําสวน ทําไร และปลูกพืชผักสวนครัว โดยพืชท่ีปลูก
มากท่ีสุดไดแก ขาว ขาวโพด พริก ออย และมันสําปะหลัง และประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปในชวงฤดูท่ีวางเวน
จากการเกษตร สวนสัตวท่ีเลี้ยงกันมากท่ีสุด ไดแก โค องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนามีคณะผูบริหาร 
จํานวน 4 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 22 คน และพนักงานสวนตําบลและลูกจางจํานวน 
25 คน กัดจัดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในดังนี้ 1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล                       
2)กองคลัง 3)กองชาง 4)กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

  ในปจจุบันการบริหารราชการแผนดิน ไมวาจะเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือสวนทองถ่ินลวนให
ความสําคัญกับการบริหารงานแบบเอกชนหรือลูกคาเปนบุคคลสําคัญท่ีสุด จึงมีมาตรการการบริหารงานท่ีให
ความสําคัญกับประชาชนท่ีมาติดตอราชการกับสถานท่ีราชการมากข้ึน เนื่องจากในอดีตการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการยังถือเปนใหญและไมคอยใหความสําคัญกับประชาชนจะตองทําการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานการใหบริการซ่ึงในปฏิบัติงานหนวยงานจะตองใหบริการแก
ประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการเปนจํานวนมากเพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของการใหบริการของ
เจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
จึงมีความประสงคท่ีจะสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา โดยจะทําการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการใน 8 งาน ไดแก งานงานการขอขอมูลขาวสารทาง
ราชการ  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสราง  งานการรับชําระภาษีโรงเรือยและ
ท่ีดิน  งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  งานการปองกันและควบคุม
โรค  และงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยขอความรวมมือกับกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเปนผูดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในครั้งนี้ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาข้ันตอนการใหบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมากยิ่งข้ึน
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการประเมิน 
 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ 
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ขอบเขตของการประเมิน           

       การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
   1.  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ 
   2.  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
   3.  งานการขออนุญาตปลูกสราง 
   4.  งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
   5.  งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
   6.  งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 
   7.  งานการปองกันและควบคุมโรค 
   8.  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                         
 

ระยะเวลาในการประเมิน 
 

 เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 23 กุมภาพันธ - 9 มีนาคม 2561 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1. เจาหนาท่ีและหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดรับขอมูลในการดําเนินงาน
ของตนเอง และสามารถนําขอมูลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการในหนวยงานของ
ตนเอง 

  2. คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดทราบขอมูลดานความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยงานดานบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหตรงตามความตองการของประชาชน 

  3. ผลจากการประเมินทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ท้ังในดานกระบวนการข้ันตอนการบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ ซ่ึงจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
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บทท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 

สภาพทั่วไป 
 1.  ท่ีตั้ง 
   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอดานขุนทด 
ไปตามทางหลวงแผนดินสาย 201 เสนอําเภอสีค้ิว-ชัยภูมิ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม3003 สาย
บานโคกนอย-บานเจริญผล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร จุดก่ึงกลางของตําบลอยูบริเวณพิกัด UB 110920 

  2. อาณาเขต 

  ทิศเหนือ 

  ทิศเหนือ  จากหลักเขตท่ี 1 เปนเสนเลียบก่ึงกลางลําหวยโกรกน้ําขาว ซ่ึงเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามลําหวยโกรกน้ําขาว ผานถนนสายเจริญผล – โคกนอย บริเวณพิกัด 
RS 143982 ถึงหลักเขตท่ี 2 ตั้งอยูริมถนนลาดยาง สายโคกนอย – เจริญผล บริเวณพิกัด RS 144973  

         จากหลักเขตท่ี 2 เปนเสนเลียบตามแนวถนนลาดยางสายเจริญผล – โคกนอย ไปทางทิศตะวันตก 
ซ่ึงเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดท่ีถนนสายบุงหวาย - โนนเต็ง เปนหลักเขตท่ี 3 ตั้งอยูท่ีสามแยก
ถนนสายบุงหวาย – โนนเต็ง บริเวณพิกัด RS 151968 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร 

         ทิศตะวันออก 
      จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนเลียบตามถนนสายบุงหวาย – โนนเต็ง ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลสระพระ 
อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานไรนาของราษฎร ถึงหลักเขตท่ี 4 ตั้งอยูในทุงนา บริเวณพิกัด RS 136954 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตท่ี 4 เปนเสนเลียบตามทุงนา ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลสระพระ อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศใต ถึงหลักเขต
ท่ี 5 ตั้งอยูขอบถนนสายดอนมุกมัน-ปะคํา บริเวณพิกัด RS 137915 ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนเลียบถนนสายดอนมุกมัน-ปะคํา ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 6 ตั้งอยูริมอางเก็บน้ําลําเชียงไกร บริเวณพิกัด SB 119863 ระยะทาง
ประมาณ 5.5 กิโลเมตร รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ 11.6 กิโลเมตร 
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         ทิศใต   
    จากหลักเขตท่ี 6 เปนเสนเลียบตามแนวริมอางเก็บน้ําลําเชียงไกร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนอง
บัวละคร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 7 ตั้งอยูก่ึงกลางลําหวยคลองแค บริเวณพิกัด RS 
118889 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตท่ี 7 เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันตก ตัดผานถนนสายกุดพุดซา – สระสี่เหลี่ยม บริเวณพิกัด RS 172556 ถึงหลักเขตท่ี 8 ตั้งอยูในพ้ืนท่ี
การเกษตร บริเวณพิกัด RS 097885 ระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตท่ี 8เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎรริมถนนสายหนองบัวละคร – หวยดินดํา 
ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือ ผานถนนลาดยางสายดอนมุกมัน – ปะคํา บริเวณพิกัด 
RS 098892 ถึงหลักเขตท่ี 9 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณพิกัด RS 098901 รวมระยะทางประมาณ 1.5 
กิโลเมตร 

         จากหลักเขตท่ี 9 เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีราษฎร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ
ตะวันตก ตัดผานถนนสายหนองบัวละคร – โนนสายทอง บริเวณพิกัด RS 089901 ถึงหลักเขตท่ี 10 ตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณพิกัด RS 085900 ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร 

          จากหลักเขตท่ี 10 เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไป
ทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 11 ตั้งอยูสามแยกถนนสายโนนสงา - หวยดินดํา บริเวณพิกัด RS 085911 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
     จากหลักเขตท่ี 11 เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีการเกษตร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี 12 ตั้งอยูกลางถนนสายบานสระข้ีตุน – สระสี่เหลี่ยม บริเวณพิกัด 
RS 070924 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ 10.4 กิโลเมตร 

         ทิศตะวันตก   
    จากหลักเขตท่ี 12 เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎรซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 13 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณพิกัด RS 075925 ระยะทาง
ประมาณ 0.5 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตท่ี 13 เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 14 ตั้งอยูกลางถนนทางเขาบานดงมะเกลือ บริเวณพิกัด RS 076938 ระยะทาง
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร  



6 

 

         จากหลักเขตท่ี 14เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 15 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณพิกัดท่ี RS 097953 ระยะทาง
ประมาณ 2.9 กิโลเมตร 

         จากหลักเขตท่ี 15 เปนเสนเลียบตามไรนาของราษฎร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 16 ตั้งอยูกลางถนนสายบานหนองแดง – บานโนนเต็ง บริเวณพิกัด RS 106983 
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

          จากหลักเขตท่ี 16 เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎรไปทางทิศเหนือ ซ่ึงเปนเสนแบงเขต
ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับ ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา สิ้นสุดท่ีก่ึงกลางลําหวยโกรกน้ําขาว บริเวณพิกัด RT 110005 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ 9.9 กิโลเมตร 
 

  3.  เนื้อท่ี   
    ตําบลโนนเมืองพัฒนา มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 47.74 ตารางกิโลเมตร (29,838 ไร) แบงพ้ืนท่ีตาม
การใชประโยชน ดังนี้    

           พ้ืนท่ีชุมชนและท่ีอยูอาศัย 142 ไร หรือรอยละ 0.84 
           พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 20,641 ไร หรือรอยละ 69.18  
           พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน 8,481 ไร หรือรอยละ 28.42  
           พ้ืนท่ีปศุสัตว 574 ไร หรือรอยละ 1.92 
 

  4.  ภูมิประเทศ 
    องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาตั้งอยูบนท่ีราบสูงโคราช ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดนครราชสีมา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูง และท่ีราบลุมแมน้ําสาขาลุมน้ํามูลตอนบน พ้ืนท่ีสวนใหญเปนดิน
รวนปนเหนียวเหมาะแกการทําการเกษตร ประเภทพืชไร พืชสวน และเลี้ยงสัตว ในปจจุบนัมีพ้ืนท่ีบางสวนเปน
ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ไมสามารถทําการเพาะปลูกได 
 

  5.สภาพภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปของตําบลโนนเมืองพัฒนา มีสภาพรอนแหงแลงและมีสภาวะฝนท้ิงชวง
เปนเวลานาน สภาพอากาศแยกได ดังนี้   
    ฤดูรอน   เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 
      ฤดูฝน     เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 
                ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
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  6.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ตําบลโนนเมืองพัฒนามีทรัพยากรท่ีสําคัญและเปนเสนเลือดใหญของตําบล ไดแกหวยคลองแค ซ่ึง
ไหลมาจากบานโนนเต็ง ผาน 8 หมูบาน คือ บานโนนเต็ง บานใหมทรายทอง บานหวยดินดํา บานสระสี่เหลี่ยม 
บานหัวทํานบ บานคลองแคเหนือ บานคลองแคกลาง และบานคลองแคใต และไหลลงอางเก็บน้ําลําเชียงไกร 
   

  7.เขตการปกครอง 
  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีหมูบานอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ จํานวน 11 หมูบาน 
ไดแก 
    หมูท่ี 1 บานโนนเมือง        หมูท่ี 2 บานโนนเต็ง 
    หมูท่ี 3 บานคลองแคใต   หมูท่ี 4 บานคลองแคเหนือ 
    หมูท่ี 5 บานหวยดินดํา  หมูท่ี 6 บานดงมะเกลือ 
     หมูท่ี 7 บานโนนสายทอง  หมูท่ี 8 บานหัวทํานบ 
    หมูท่ี 9 บานสระสี่เหลี่ยม  หมูท่ี 10 บานใหมทรายทอง 
     หมูท่ี 11 บานคลองแคกลาง   

   8.ประชากร 
   1) ครัวเรือนจํานวนท้ังสิ้น 1,277  ครัวเรือน  แยกเปน 
 

หมูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

จํานวนครัวเรือน 141 164 122 168 64 98 46 106 71 171 116 1,277 
  
   2) ประชากรท้ังสิ้น 4,468 คน  แยกเปน ชาย 2,209 คน  หญิง 2,259 คน  มีความหนาแนนของ
ประชากรโดยประมาณ 91.94 คน / ตารางกิโลเมตร แยกเปน 
 

หมูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

ชาย 258 279 203 340 84 166 72 153 117 322 215 2,209 

หญิง 244 288 211 329 79 174 71 184 127 342 210 2,259 

รวม 502 567 414 669 163 340 143 337 244 664 425 4,468 

 

สภาพเศรษฐกิจ 

  1.อาชีพและรายได  
 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว เชน ทํานา ทําสวน ทําไร และปลูกพืชผัก
สวนครัว โดยพืชท่ีปลูกมากท่ีสุดไดแก ขาว ขาวโพด พริก ออย และมันสําปะหลัง และประกอบอาชีพรับจาง
ท่ัวไปในชวงฤดูท่ีวางเวนจากการเกษตร สวนสัตวท่ีเลี้ยงกันมากท่ีสุดไดแก โค   
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2.หนวยธุรกิจในตําบล 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทางสังคม 

 1.การศึกษา 
   1)  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 1 แหง 
   2)  โรงเรียนขยายโอกาส   จํานวน 2 แหง 
   3)  ศูนยการเรียนชุมชน   จํานวน -  แหง 
   4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 3 ศูนย 
   5)  ท่ีทําการไปรษณียตําบล  จํานวน -  แหง 
 2.สถาบันและองคกรศาสนา 
  1)วัด  จํานวน 7 แหง 
  2)สํานักสงฆ จํานวน - แหง 
  3.การสาธารณสุข 

  1)โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน 1 แหง 
  2)เจาหนาท่ีสาธารณสุข    จํานวน 2 คน 

  3)ลูกจางในสถานีอนามัย     จํานวน 3 คน 

  4)อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน   จํานวน 109 คน 

 

 

 

 

     1) ปมน้ํามัน  จํานวน  7 แหง   
     2) โรงส ี จํานวน  4 แหง  
     3) รานคาปลีก  จํานวน 31 แหง  
     4) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จํานวน  1 แหง  
     5) หองเชา  จํานวน  - แหง  
     6) อูซอมรถ  จํานวน  5 แหง  
     7) รานอาหาร  จํานวน  5 แหง  
     8) โรงเย็บผา จํานวน  3 แหง 
     9) โรงงานแปรรูปพริก จํานวน  2 แหง   

    10) รานเสริมสวย จํานวน  2 แหง  

    11) ลานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร  จํานวน  2  แหง  
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การบริการพ้ืนฐาน 
 

   1.การคมนาคม     
       1) เสนทางคมนาคมสายหลักมีจํานวน 2 เสนทาง ไดแก 
              - ถนนทางหลวงชนบท สาย นม.3003 บานโคกนอย–เจริญผล ระยะทาง 19.537 กิโลเมตร เปน
ถนนลาดยางตลอดสายเชื่อมระหวางทางหลวงชนบทสาย 201 และสาย 205 โดยดําเนินการแลวเสร็จเม่ือ พ.ศ. 
2554 สามารถใชเปนเสนทางเลี่ยงไปจังหวัดขอนแกนได 
       - ถนนทางหลวงชนบท สาย นม.4008 ถนนหักนอย–อําเภอพระทองคํา ระยะทาง 23.1 
กิโลเมตร เปนถนนลาดยางตลอดสายเริ่มจากแยกถนนทางหลวงชนบทสาย 2148 ดานขุนทด-นครราชสีมา 
บริเวณบานหักนอย เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย 205 บริเวณสี่แยกไฟแดง อําเภอพระทองคํา ตัดผานบาน
คลองแคเหนือและคลองแคกลาง ตําบลโนนเมืองพัฒนา สภาพชํารุด เปนหลุม 
     เปนบอโดยเฉพาะชวงตําบลหนองบัวละครและตําบลโนนเมืองพัฒนาท่ีไดรับความเสียหายเปนอยางมาก 
 

      2)  เสนทางคมนาคมสายเชื่อมระหวางหมูบานมีจํานวนท้ังสิ้น 7 เสนทาง ไดแก 
              - ถนนลูกรัง สายคลองแคกลาง – สระสี่เหลี่ยม  ระยะทาง  2  กิโลเมตร  เริ่มจากทางแยก
ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสาย นม.4008  สายพระทองคํา–ถนนหักนอย ถึงโรงเรียนสระสี่เหลี่ยม  ติดทาง
หลวงชนบทสาย นม.3003  บานโคกนอย-เจริญผล 
              - ถนนหินคลุก สายโนนเมือง – โนนสายทอง  ระยะทาง  3.5  กิโลเมตร  เริ่มจาก  แยกถนนทาง
หลวงชนบท สาย นม.3003 บริเวณหนาโรงเรียนโนนเมืองถึงบานโนนสายทอง  หมูท่ี  7 
              - ถนนลูกรัง  สายดงมะเกลือ – หัวทํานบ  ระยะทาง  2.5  กิโลเมตร  เริ่มจากศาลาประชาคมบาน
ดงมะเกลือ  หมูท่ี 6  ถึง แยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม.3003 บริเวณบานหัวทํานบ 
             - ถนนลูกรัง สายโนนเมือง  เชื่อมถนนลูกรัง สายโนนเต็ง – คลองแคเหนือ  ระยะทาง  2.3  
กิโลเมตร  และจากบานโนนเมือง ถึงแยกถนนเสนเชื่อมระหวางบานโนนเต็ง หมูท่ี 2 ถึงบานคลองแคเหนือ หมู
ท่ี 4  ระยะทาง  718  เมตร 
             - ถนนลูกรัง  สายคลองแคเหนือ – โนนเต็ง  เชื่อมระหวางทางหลวงชนบทหมายเลข นม 3003  
และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  นม.4008  ระยะทาง  7.5  กิโลเมตร 
             - ถนนลูกรัง  สายคลองแคเหนือ – คลองแคใต  เขตบานคลองแคเหนือ ติดถนนทางหลวงชนบท 
สายปะคํา – ถนนหักนอย ระยะทาง  6 กิโลเมตร  ผานบานคลองแคใต หมูท่ี  3  เชื่อมกับตําบลบัลลังก  
อําเภอโนนไทย 
            - ถนนลูกรัง  เชื่อมทางหลวงชนบทสาย นม 3003 – โนนสายทอง  ระยะทาง  3.5  กิโลเมตร                
เริ่มจาก  แยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม 3003 บริเวณหนาลานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรถึงบาน                      
โนนสายทอง  หมูท่ี  7 
 

  3) สิ่งกอสรางอ่ืนๆ 
 - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 แหง 
 

  2.การโทรคมนาคม 
  โทรศัพทเคลื่อนท่ี  (ทุกหลังคาเรือนในตําบล) 
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 3.การใชไฟฟา  
ประชาชนในตําบลยังไมมีไฟฟาใช จํานวน 17 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.42 ของครัวเรือน 

ท้ังหมดในตําบล 
 

 4.แหลงน้ําธรรมชาติ 
  ลําน้ํา/ลําหวย  จํานวน 1 แหง 
  คลอง   จํานวน 1 แหง 
 

 5.แหลงน้ําสรางข้ึน 
  ฝาย   จํานวน 4 แหง 
  บอน้ําตื้น  จํานวน 4 แหง 
  สระน้ํา   จํานวน 35 แหง 
  บอน้ําบาดาล  จํานวน 12 แหง 
 

ขอมูลอ่ืนๆ 
 1.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรดิน  สภาพโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนเหนียวเหมาะแกการเพาะปลูก 
  ทรัพยากรปาไม  มีไมสะแกเปนจํานวนมากเหมาะท่ีจะใชทําฟนและเผาถาน 
  ทรัพยากรน้ํา   มีลําหวยท่ีไหลผานจํานวนหมูบาน ไดแก ลําหวยคลองแค 
 2.มวลชนจัดตั้ง  
  ลูกเสือชาวบาน      จํานวน 3 รุน 401 คน 
  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   จํานวน 1 รุน 64 คน 
  สมาชิกอาสาสมัครตํารวจบาน    จํานวน 1 รุน 17 คน 
 

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
 

1. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  
1.1  คณะผูบริหาร  4  คน  ประกอบดวย 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 คน 
 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2 คน 
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 คน 

2.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน 22 คน 
3.  จํานวนพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
- สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 11 คน ประกอบดวย 
  หัวหนาสํานักปลัด   จํานวน 1 คน  
  นักจัดการงานท่ัวไป    จํานวน 1 คน 

    นักทรัพยากรบุคลากร    จํานวน 1 คน 
  นักพัฒนาชุมชน     จํานวน 1 คน 

    นักวิเคราะหนโยบายและแผน    จํานวน 1 คน 
    เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน – คน 
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   เจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 คน 
    ผูชวยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน 1 คน 

ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 1 คน  
 พนักงานขับรถยนต   จํานวน - คน 
 นักการภารโรง    จํานวน 1 คน 

    คนงานท่ัวไป     จํานวน 2 คน 
 

2) กองคลัง 5 คน ประกอบดวย 
    ผูอํานวยการกองคลัง   จํานวน 1 คน 
    เจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน 1 คน 
   เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  -  คน 
   เจาพนักงานพัสดุ    จํานวน  -  คน 
    ลูกจางประจํา ( เจาพนักงานการเงินและบัญชี ) จํานวน1 คน 
    ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 คน 
   ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   จํานวน 1 คน 

3) กองชาง 2 คน ประกอบดวย 
    ผูอํานวยการกองชาง   จํานวน 1 คน 
   นายชางโยธา    จํานวน  -  คน 
   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 คน 
   ผูชวยนายชางโยธา   จํานวน 1  คน 

4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 คน ประกอบดวย 
  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  จํานวน - คน 

    นักวิชาการศึกษา    จํานวน - คน 
   ผูชวยนักวิชาการศึกษา   จํานวน 1 คน 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 คน 
    คร ู     จํานวน 4 คน 
    ผูดูแลเด็ก    จํานวน 2 คน 
 

 2. รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 28,246,512.48 บาท แยกเปน 
(1) หมวดภาษีอากร                                    139,641.63 บาท 
(2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   21,793.20 บาท 
(3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน                      237,279.18 บาท 
(4) หมวดเงินอุดหนุน                                 13,386,930.00 บาท 
(5) รายไดเบ็ดเตล็ด                                     74,300.60 บาท 
(6) หมวดภาษีจัดสรร                                 14,386,567.87 บาท 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการประเมินผล 

การประเมินครั้งนี้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภายใน
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในดานกระบวนการและ
ข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวนประชากร 4,468 คน 
 

2. กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา ซ่ึงไดมาจากการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย เพ่ือใหการประเมินมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึนผูประเมิน จึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 93 คน โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางของแตละงานตาม
ปริมาณการมารับบริการ ไดแก  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  
งานการขออนุญาตปลูกสราง  งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  งาน
การขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  งานการปองกันและควบคุมโรค  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา แบงออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน เปนแบบเลือกตอบ มีท้ังหมด 5 ขอ 
โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานท่ีมาใชบริการ 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั ประกอบดวย ไมพอใจ ไมคอยพอใจ เฉยๆ คอนขางพอใจ 
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และพอใจ มีท้ังหมด 4 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีท่ีผูใหบริการดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ รวมจํานวน 20 ขอ  และมีเติมคําในชองวาง 2 ขอ โดย
สอบถามเก่ียวกับปญหาในการใหบริการ และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ณ ชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ี
รับผิดชอบบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันท่ี 
23 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 2561 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหหาความถ่ีและรอยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยจะทําการวิเคราะหในภาพรวมและจําแนกตามงาน
ท่ีมารับบริการ ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ 
 

 สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของคารอยละ เพ่ือแสดงรอยละของความพึงพอใจนั้น ใชเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
 ถาตอบระดับความพึงพอใจ ไมพอใจและไมคอยพอใจ แสดงวา  ไมพอใจ 
 ถาตอบระดับความพึงพอใจ เฉยๆ    แสดงวา  เฉยๆ 
 ถาตอบระดับความพึงพอใจ คอนขางพอใจ และพอใจ แสดงวา  พอใจ 
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บทท่ี  4 

ผลการประเมิน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                           

โนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ผูประเมินนําเสนอดวยตารางและแผนภูมิ  ประกอบ
คําบรรยายผลการประเมินนําเสนอตามลําดับ  ดังนี ้
 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 2.  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 

 3.  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีใหบริการ 
 

ผลการประเมิน 

 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  พบวาสวน
ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.67 และเพศชาย รอยละ 33.33 มีอายุระหวาง 46-60 ป มากท่ีสุด รอยละ 
41.94 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 34.41 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 
46.24      รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 43.01 และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด 
รอยละ 62.37 และรองลงมาอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 22.58  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  2 
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ตาราง  1  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน 
( N = 93 คน ) 

รอยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 31 33.33 
หญิง 62 66.67 

อายุ ต่ํากวา  18  ป 1 1.08 
18-30 ป 22 23.66 
31-45 ป 32 34.41 
46-60 ป 39 41.94 
61 ปข้ึนไป 8 8.60 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน 1 1.08 
ประถมศึกษา 40 43.01 
มัธยมศึกษา 43 46.24 
อนุปริญญา 3 3.23 
ปริญญาตรี 0 0.00 
สูงกวาปริญญาตรี 0 0.00 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 
ลูกจาง/พนักงานบริษัท 1 1.08 
ผูประกอบการ/เจาของกิจการ 0 0.00 
คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ 3 3.23 
นักเรียน  นักศึกษา 0 0.00 
รับจางท่ัวไป 21 22.58 
แมบาน/พอบาน/เกษียณ 4 4.30 
เกษตรกร 58 62.37 
วางงาน 2 2.15 

งานท่ีมาใช
บริการ 

งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ 26 27.96 
งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 5 5.38 
งานการขออนุญาตปลูกสราง 4 4.30 
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10 10.75 
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 28 30.11 
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 10 10.75 
งานการปองกันและควบคุมโรค 5 5.38 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 5.38 
รวม 93 100.0 

 

 



16 

 

2.   ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 

2.1  โดยภาพรวมและรายดาน  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  คิดเปนรอยละ  97.8                    

เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา  ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ  97.8  รองลงมาคือ  ดานกระบวนการและข้ันตอน  รอยละ  97.3 และ
ดานชองทางการบริการ  รอยละ  96.1  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  2  และแผนภูมิ  1 

 ตาราง  2  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ( N = 93 ) 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 97.3 1.8 0.4 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 97.8 2.2 0.2 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 97.8 0.7 0.4 
ดานชองทางการใหบริการ 96.1 0.7 0.4 

รวม 97.8 1.7 0.4 
 

แผนภูมิ  1  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                                   

       โนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 
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2.2  เม่ือพิจารณาจําแนกตามงาน  พบวา  งานท่ีประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการและงานปองกันและควบคุมโรค  รอยละ 99.0 รองลงมาคือ  
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รอยละ 98.5 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 98.0 งานการขอขอมูล
ขาวสารทางราชการ รอยละ 97.7  งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  รอยละ  97.1  งานการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน รอยละ  96.0  งานขออนุญาตปลูกสราง  รอยละ  95.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  3  และ
แผนภูมิ  2 

 ตาราง  3  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีใชบริการ 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ 97.7 1.7 0.6 
งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 96.0 4.0 0.0 
งานการขออนุญาตปลูกสราง 95.0 3.8 1.3 
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 98.5 1.5 0.0 
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 97.1 1.8 1.0 
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 99.0 1.0 0.0 
งานการปองกันและควบคุมโรค 99.0 1.0 0.0 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 98.0 1.0 0.0 

รวม 96.7 2.1 0.3 
 

 

แผนภูมิ  2  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                            
      โนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีใหบริการ 
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3.  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ  

3.1  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ 

3.1.1  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ                

คิดเปนรอยละ  รอยละ 97.7 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ              

ดานกระบวนการและข้ันตอน  รอยละ 99.4 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการรอยละ 97.7 ดานชองทาง
การใหบริการ  รอยละ 97.4 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.2 ตามลําดับรายละเอียดดังตาราง  4  

และแผนภูมิ  3 

ตาราง  4  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 99.4 0.6 0 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 97.7 2.3 0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 96.2 2.6 1.3 
ดานชองทางการใหบริการ 97.4 1.3 1.3 

รวม 97.7 1.7 0.6 
 

 

แผนภูมิ 3  รอยละและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                    
     โนนเมืองพัฒนา  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ 
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1.1.2 งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  จําแนกเปนรายดาน 

1)  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานกระบวนการและข้ันตอน  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว  มีการใหบริการตามลําดับกอน – หลัง  
การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการใหบริการมีความชัดเจน  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน  และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  รอยละ  100.0  

รองลงมาคือ  มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน  รอยละ 96.2  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง  5 

 ตาราง  5  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 96.2 3.8 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 99.4 0.6 0 
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2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ขอมูลขาวสารทางราชการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  และ
สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  รอยละ  100.0  รองลงมาคือ  ใหคําแนะนํา ตอบขอ
ซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  รอยละ  96.2  และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไม
หาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  รอยละ  92.3  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 6 

 ตาราง  6  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 100 0 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 96.2 3.8 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

92.3 7.7 0 

รวม 97.7 2.3 0 
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3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม   "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  
และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู   รอยละ  100.0  รองลงมาคือ  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  รอยละ  96.2  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  รอยละ  92.3  และสถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการรอยละ  88.5  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  7 

 ตาราง  7  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริการสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

88.5 7.7 3.8 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

92.3 3.8 3.8 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

100 0 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

96.2 3.8 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 96.2 2.6 1.3 
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4)  ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานชองทางการใหบริการ  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ  รอยละ  100.0  รองลงมาคือ  ชองทางการ
ใหบริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ  รอยละ  96.2  ตามลําดับ  
รายละเอียดดังตาราง  8 

 ตาราง  8   จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 96.2 3.8 0 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 96.2 0 3.8 
รวม 97.4 1.3 1.3 
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3.2  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

3.2.1  โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  คิดเปนรอยละ 
96.0 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 93.3 

และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 92.2  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  9  และแผนภูมิ  4 

 ตาราง  9  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรยีน  โดยภาพรวมและรายดาน 
 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 0 0 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 92.2 8.0 0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 93.3 6.7 0 
ดานชองทางการใหบริการ 100 0 0 

รวม 96.0 4.0 0 
 

   
แผนภูมิ  4  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                       
      โนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน   

 

 

100 

92.2 93.3 

100 
96 

0 

8 6.7 

0 
4 

0 0 0 0 0 

0

20

40

60

80

100

120

พอใจ 

เฉยๆ 

ไม่พอใจ 



24 

 

3.2.2  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  จําแนกเปนรายดาน 

1)  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานกระบวนการและข้ันตอน  พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  รอยละ  100.0  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  10 

 ตาราง  10  จํานวนรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  
ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  และ
ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  รอยละ  100.0  

รองลงมาคือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  และใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน
ถูกตอง  รอยละ  80.0  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  11 

 ตาราง  11  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 80 20 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 80 20 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 92.0 0.8 0 
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3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของ
สถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อ
ประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ  100.0  รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ  80.0
ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  12 

 ตาราง  12  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

80 20 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

80 20 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 93.3 6.7 0 
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4)  ดานชองทางการใหบริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานชองทางการใหบริการ  พบวา  ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  รอยละ  100.0  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  13 

 ตาราง  13  จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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3. งานการขออนุญาตปลูกสราง 
 3.3.1 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสราง คิดเปนรอยละ 95.0 เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอนและดานชองทาง
การใหบริการ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 91.7 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
รอยละ 90.0   ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 14 และแผนภูมิ 5 
 

ตาราง 14 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล   
โนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสราง โดยภาพรวมและรายดาน 
 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 0 0 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 90.0 5.0 5.0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 91.7 8.3 0 
ดานชองทางการใหบริการ 100 0 0 

รวม 95.0 3.8 1.3 
 

    
แผนภูมิ 5 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
   โนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสราง 
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 3.3.2 งานการขออนุญาตปลูกสราง จําแนกเปนรายดาน  
 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                           
งานการขออนุญาตปลูกสราง  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 15 
 
 ตาราง 15 จํานวนและรอยละความถึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสราง ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                            
งานการขออนุญาตปลูกสราง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตรใหบริการ  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  
ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  และสามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
รอยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ รอยละ 50.0   ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 16 
 
 ตาราง 16 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสราง ดานเจาหนาท่ีผูท่ีใหบริการ 
 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 100 0 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 100 0 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

50 25 25 

รวม 90.0 5.0 5.0 
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 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                    
งานขออนุญาตปลูกสราง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของ
สถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อ
ประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 75. 
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 17 

 ตาราง 17 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสราง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

75 25 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

75 25 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 91.7 8.3 0 
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 4) ดานชองทางการใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขออนุญาตปลูกสราง ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 18 

 ตาราง 18 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสราง ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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 3.4 งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  3.4.1 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน คิดเปนรอยละ 
98.5 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 98.3
และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.0 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 19 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 19 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 0 0 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.0 4.0 0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 98.3 1.7 0 
ดานชองทางการใหบริการ 100 0 0 

รวม 98.5 1.5 0 
 

    
แผนภูมิ 6 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
    โนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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 3.4.2 งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จําแนกเปนรายดาน 
 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความ
ถึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 20 

 ตาราง 20 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม  และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  
รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  และใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม
ไดอยางชัดเจนถูกตอง  รอยละ 90.0 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 21 

ตาราง 21 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
โนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 90 10 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 90 10 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 96.0 4.0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ  สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารให
ความรู  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 90.0 
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 22 

 ตาราง 22 จํานวนและรอยละความถึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

100 0 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

90 10 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 98.3 1.7 0 
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4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด  รอยละ 100 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 23 

 ตาราง 23 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานชองทางการใหบริการ  

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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3.5 งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
  3.4.1 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี รอยละ 97.1 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดาน
ชองทางการใหบริการ  รอยละ 97.6 รองลงมาคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน  รอยละ 97.0                     
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.4 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 24 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 24 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 97.0 2.4 0.6 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.4 3.6 0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 97.6 0.6 1.8 
ดานชองทางการใหบริการ 97.6 0 2.4 

รวม 97.1 1.8 1.1 
 

แผนภูมิ 7 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
    โนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
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3.5.2 งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี จําแนกเปนรายดาน 
 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความถึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว  และมีการใหบริการตามลําดับกอน 
- หลัง รอยละ 100.0 รองลงมาคือ  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  มีความสะดวก
ในการรับบริการแตละข้ันตอน  และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  รอยละ  96.4  
และการอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการใหบริการมีความชัดเจน  รอยละ  92.9  ตามลําดับ  รายละเอียด
ดังตาราง 25 

 ตาราง 25 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

92.9 7.1 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

96.4 3.6 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 96.4 3.6 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

96.4 3.6 0 

รวม 97.0 2.4 0.6 
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 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  และความซ่ือสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  รอยละ 96.4  และสามารถแกปญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  รอยละ  92.9  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 26 

 ตาราง 26 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 96.4 3.6 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 96.4 3.6 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

92.9 7.1 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

96.4 3.6 0 

รวม 96.4 3.6 0 
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3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  
และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของ
หนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ 
หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  รอยละ 96.4  และ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ   
รอยละ  92.9 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 27 

 ตาราง 27 จํานวนและรอยละความถึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

96.4 0 3.6 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

96.4 0 3.6 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

92.7 3.6 3.6 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 97.6 0.6 1.8 
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4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0  รองลงมาคือ  ชองทางการ
ใหบริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ  รอยละ  96.4 ตามลําดับ  

รายละเอียดดังตาราง 28 

 ตาราง 28 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานชองทางการใหบริการ  

 

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 96.4 0 3.6 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 96.4 0 3.6 
รวม 97.6 0 2.4 
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3.6 งานการขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 
  3.6.1 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ คิดเปนรอย
ละ 99.0 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 98.3
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 98.00  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 29 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 29 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 0 0 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 98.0 2.0 0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 98.3 1.7 0 
ดานชองทางการใหบริการ 100 0 0 

รวม 99.0 1.0 0 
 

    
แผนภูมิ 8 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                             
    โนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 
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3.6.2 งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ จําแนกเปนรายดาน 
 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมี
ความถึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 30 

 ตาราง 30 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอา
ใจใส  ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  และสามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 90.0 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 31 

 ตาราง 31 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 100 0 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 100 0 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

90 10 0 

รวม 98.0 2.0 0 
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3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความ
สะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ "คุณภาพและ
ความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  
รอยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  รอยละ 90.0 
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 32 

 ตาราง 32 จํานวนและรอยละความถึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

90 10 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

100 0 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 98.3 1.7 0 
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4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 33 

 ตาราง 33 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานชองทางการใหบริการ  

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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3.7 งานการปองกันและควบคุมโรค 
  3.7.1 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค  คิดเปนรอยละ 99.0                 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน  
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานชองการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
รอยละ 96.7  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 34 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 34 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 0 0 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 100 0 0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 96.7 3.3 0 
ดานชองทางการใหบริการ 100 0 0 

รวม 99.0 1.0 0 
 

     
แผนภูมิ 9 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
    โนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค 
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3.7.2 งานการปองกันและควบคุมโรค จําแนกเปนรายดาน 
 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความถึง
พอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 35 

 ตาราง 35 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการปองกันและควบคุมโรค ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  รอยละ  100.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 36 

 ตาราง 36 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 100 0 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 100 0 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการปองกันและควบคุมโรค ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาด
ของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  "คุณภาพและความ
ทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 
100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  รอยละ 80.0 ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตาราง 37 

 ตาราง 37 จํานวนและรอยละความถึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

 

  

 

 

 

 

 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

80 20 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

100 0 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 96.7 3.3 0 
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4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 38 

 ตาราง 38 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานชองทางการใหบริการ  

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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3.8 งานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
  3.4.1 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คิดเปนรอยละ 98.0 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอนและ
ดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 96.7 และดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 39 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 39 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยภาพรวมและรายดาน 

งานท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 100 0 0 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.0 0 0 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 96.7 3.3 0 
ดานชองทางการใหบริการ 100 0 0 

รวม 98.0 1.0 0 
 

   
แผนภูมิ 10 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
      โนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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3.8.2 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกเปนรายดาน 
 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความถึงพอใจ
มากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 40 

 ตาราง 40 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 

ดานกระบวนการและข้ันตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว 

100 0 0 

2.มีการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการ
ใหบริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
อยางชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
รอยละ  100.0  ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 41 

 ตาราง 41 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร 100 0 0 
2.ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 100 0 0 
3.ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง 100 0 0 
4.สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  
สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" 
ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 100.0 
รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 80.0 ตามลําดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 42 

 ตาราง 42 จํานวนและรอยละความถึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

100 0 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการ
ใหบริการ 

80 20 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและ
เอกสารใหความรู 

100 0 0 

รวม 96.7 3.3 0 
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4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 43 

 ตาราง 43 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานชองทางการใหบริการ  

ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1.ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทาง
การใหบริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 

 
 4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 จากการสัมภาษณประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวามีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ควรเพ่ิมไฟสองสวางตามหมูบานและทองถนนตามซอย 
  4.2 อยากใหมีรถดับเพลิงประจําท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
  4.3 ควรมีหนวยงานตาง ๆ เขามาดูแลเรื่องถนน  เพราะทางขรุขระมาก                                           
          4.4 บุคลากรนอย                                                                                                               
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บทท่ี 5 
สรุปผลการประเมิน 

 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                        
โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด                 
จังหวัดนครราชสีมา ในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
และดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนาใน 8 งาน ไดแก งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ  งานการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสราง  งานการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานการขําระภาษีบํารุงทองท่ี  
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  งานการปองกันและควบคุมโรค  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงไดมา
จากการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย เพ่ือใหการประเมินมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนผูประเมิน จึงใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 93 คน โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางของแตละงานตามปริมาณการมารับบริการ  เครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และ มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับ
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ณ ชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
ในเขตพ้ืนท่ีการบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ระหวางวันท่ี 23 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 
2561  การวิเคราะหขอมูลใชการวอเคราะหหาคาความถ่ีและรอยละ เพ่ือแสดงความถึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิเคราะหในภาพรวมและแยกตามงานท่ีใชบริการ 
สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 
 

 1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

 ประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา พบวาสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 66.67 และเพศชาย รอยละ 33.33 มีอายุระหวาง 46-60 ป มากท่ีสุด รอยละ 41.94 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 34.41 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 46.24      
รองลองมาคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 43.01 และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 
62.37 และรองลงมาอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 22.58 
 

1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดาน 
 

1.1 โดยภาพรวมและรายดาน ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดคิดเปนรอยละ 97.8 เม่ือพิจารณาในแตละ
ดานพบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก  รอยละ 97.8 รองลงมาคือ ดานข้ันตอนและกระบวนการ รอยละ 97.3 และดานชองทางการใหบริการ 
รอยละ 96.1  ตามลําดับ 
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 2.2 เม่ือพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผู พิการและงานปองกันและควบคุมโรค  รอยละ 99.0 รองลงมาคือ                
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รอยละ 98.5 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 98.0 งานการขอขอมูล
ขาวสารทางราชการ รอยละ 97.7  งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  รอยละ  97.1  งานการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน รอยละ  96.0  งานขออนุญาตปลูกสราง  รอยละ  95.0   ตามลําดับ 
 

2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
 2.1  งานการขอรับขอมูลขาวสารทางราชการ 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับขอมูลขาวสารทางราชการ  
รอยละ 97.7 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  ดานกระบวนการ
และข้ันตอน  รอยละ 99.4 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการรอยละ 97.7 ดานชองทางการใหบริการ  
รอยละ 97.4 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.2 ตามลําดับ 
 2.1.1 งานการขอขอมูลขาวสารทางราชการ จําแนกเปนรายดาน 

 1 )   ด า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ข้ั น ต อ น                                                                                 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งาน
การขอขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานกระบวนการและข้ันตอน  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว  มีการใหบริการตามลําดับ
กอน– หลัง  การอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการใหบริการมีความชัดเจน  มีผังลําดับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  รอย
ละ  100.0  รองลงมาคือ  มีความสะดวกในการรับบริการแตละข้ันตอน  รอยละ 96.2  ตามลําดับ  

 2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ขอมูลขาวสารทางราชการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  และ
สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  รอยละ  100.0  รองลงมาคือ  ใหคําแนะนํา ตอบขอ
ซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  รอยละ  96.2  และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไม
หาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  รอยละ  92.3  ตามลําดับ 
 

 3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม   "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  
และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู   รอยละ  100.0  รองลงมาคือ  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  รอยละ  96.2  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  รอยละ  92.3  และสถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการรอยละ  88.5  ตามลําดับ   
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 4)  ดานชองทางการใหบริการ   

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานชองทางการใหบริการ  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ  รอยละ  100.0  รองลงมาคือ  ชองทางการ
ใหบริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ  รอยละ  96.2  ตามลําดับ  
 2.1.2 งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  จําแนกเปนรายดาน 
   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน คิดเปนรอยละ 
96.0 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 93.3 
และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 92.2ตามลําดับ 

1)  ดานกระบวนการและข้ันตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานกระบวนการและข้ันตอน  พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  รอยละ  100.0  ตามลําดับ   

2)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  
ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  และ
ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  รอยละ  100.0  
รองลงมาคือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  และใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน
ถูกตอง  รอยละ  80.0  ตามลําดับ   

3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  พบวา  ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของ
สถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อ
ประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ  100.0  รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ  80.0
ตามลําดับ  

4)  ดานชองทางการใหบริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดานชองทางการใหบริการ  พบวา  ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  รอยละ  100.0  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง  14 
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 2.1.3  งานการขออนุญาตปลูกสราง  จําแนกเปนรายดาน 
       เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสราง คิดเปนรอยละ 95.0 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน
และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 91.7 ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 90.0 ตามลําดับ 
 

 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                           
งานการขออนุญาตปลูกสราง  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ   
 

 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                            
งานการขออนุญาตปลูกสราง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตรใหบริการ  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  
ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  และสามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
รอยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ รอยละ 50.0 
 

 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                    
งานขออนุญาตปลูกสราง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของ
สถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อ
ประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 75. 
ตามลําดับ  

 4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขออนุญาตปลูกสราง ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ 
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 2.1.4 งานการรับชําระภาษีโรงเรือนละท่ีดิน  จําแนกเปนรายดาน 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คิดเปนรอยละ 
98.5 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 98.3
และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.0 ตามลําดับ 
 

 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความ
ถึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ   

 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม  และความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  

รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  และใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม
ไดอยางชัดเจนถูกตอง  รอยละ 90.0 ตามลําดับ 

 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ  สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารให
ความรู  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 90.0 

ตามลําดับ  

 4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด  รอยละ 100 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 24 
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 2.1.5 งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  จําแนกเปนรายดาน 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  รอยละ 97.1 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 97.6 รองลงมาคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน  รอยละ 97.0                    
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.4 ตามลําดับ 
 

  1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความถึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว  และมีการใหบริการตามลําดับกอน 
- หลัง รอยละ 100.0 รองลงมาคือ  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  มีความสะดวก
ในการรับบริการแตละข้ันตอน  และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  รอยละ  96.4  
และการอธิบาย ชี้แจง และนําข้ันตอนในการใหบริการมีความชัดเจน  รอยละ  92.9  ตามลําดับ   

 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  และความซ่ือสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ  รอยละ 96.4  และสามารถแกปญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  รอยละ  92.9  ตามลําดับ  

 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  

และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของ
หนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ 
หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  รอยละ 96.4  และ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ   
รอยละ  92.9 ตามลําดับ 

 4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานชองทางการใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0  รองลงมาคือ  ชองทางการ
ใหบริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของชองทางในการใหบริการ  รอยละ  96.4 ตามลําดับ   
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 3.6 งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  จําแนกเปนรายดาน 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการรอยละ 
99.0 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและ
ข้ันตอนและดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 98.3
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 98 ตามลําดับ 
 

 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมี
ความถึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ   

 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ  ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร  ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอา
ใจใส  ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง  และสามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนานี้ เชน ไมรับสินบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 90.0 ตามลําดับ 

 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความ
สะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ "คุณภาพและ
ความทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  
รอยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  รอยละ 90.0 
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 33 

 4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 34 
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 3.7 งานปองกันและควบคุมโรค 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานปองกันและควบคุมโรค  รอยละ 99.0                 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอน  
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานชองการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
รอยละ 96.7  ตามลําดับ 
 

 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความถึง
พอใจมากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ  

 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการปองกันและควบคุมโรค ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  รอยละ  100.0  ตามลําดับ 

 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการปองกันและควบคุมโรค ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาด
ของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  "คุณภาพและความ
ทันสมัย" ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 
100.0 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  รอยละ 80.0 ตามลําดับ  

 4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการปองกันและควบคุมโรค  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ   
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 3.8 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รอยละ 98.0 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการและข้ันตอนและ
ดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 96.7 และดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ  รอยละ 96.0 ตามลําดับ 
 

 1) ดานกระบวนการและข้ันตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริการสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานกระบวนการและข้ันตอน พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความถึงพอใจ
มากท่ีสุด รอยละ 100.0 ตามลําดับ 

 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
รอยละ  100.0  ตามลําดับ  

 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  

สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ี
จอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" 
ของอุปกรณ / เครื่องมือ  และความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  รอยละ 100.0 

รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ / เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 80.0 ตามลําดับ 

 4) ดานชองทางการใหบริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานชองทางการใหบริการ พบวา ทุกขอรายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

รอยละ 100.0 ตามลําดับ   

 4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 จากการสัมภาษณประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวามีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ควรเพ่ิมไฟสองสวางตามหมูบานและทองถนนตามซอย 
  4.2 อยากใหมีรถดับเพลิงประจําท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
  4.3 ควรมีหนวยงานตาง ๆ เขามาดูแลเรื่องถนน  เพราะทางขรุขระมาก                                           
          4.4 บุคลากรนอย                                                                                                                             
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