
รายงานผลการประเมินความพึงพอโ*!)ของประชาช^
ทื่มิต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแดง 

อำเภอปากย่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ประอำ!!! ๒๕a๕

สถาบันวิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราบภัฏนครราชสีมา

พ 13a - ' - '£ . $ $ 1



บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินผลความพึงพอใจของประซาขนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงา'นต่าง ๆภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จัดทำขึ้นเพื่อเน้นก;ารพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง'ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถ 
แก้ปัญหาที่เกิดฃี้นในพื้นที่แก่ประซาซนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านซ่องทางการให้บริการ โดยทำการประเมิน จำนวน 4 งาน 
ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมซนและ 
สวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประซาซนที่มาใช้ 
บริการที่หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จำนวน 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เน้นแบบประเมินความพึงพอใจซองประซาซนต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง แบบประเมินแบ่งออกเน้น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาซีพ และงานที่ประเมิน ลักษณะ 
แบบประเมินเน ้นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของ 
ประซาซนที่มืต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง มีลักษณะเน้นแบบมาตราส่วน 
ประมาณ ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ และส่วนที่ 3 ป ัญหาและข้อเสนอแนะ ซี่งมื 
ล ักษณ ะเน ้น คำถามป ลายเป ีด  ดำเน ินการประเม ินใน 4 ด้าน คือ ด ้านกระบวนการและข ั้นตอน 
ด ้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ ด้านสิงอำนวยความสะดวก และด้านซ่องทางการให้บริการ ระยะเวลา 
ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2564 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำข้อมูลเพื่อ 
วิเคราะห์หาความถี และค่าร้อยละ ซี่งผู้ประเมินนำเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิประกอบคำบรรยาย 
ทั้งโดยภาพรวม จำแนกตามรายด้าน และรายข้อ ผลการประเมินสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัวซองผู้ตอบแบบประเมิน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองนํ้าแดงจากงานทีมาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้าแดง ได้แก่ งานด้านโยธา การขอ 
อนุญาตปลูกสิ่งก ่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมขนและสวัสดิการสังคม และ 
งานด้านสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เน้นเพศหญิง ร้อยละ 52.5 และ 
เพศซาย ร้อยละ 47.5 มีอายุระหว่าง 31-45 ปีมากที่สุด คิดเน้นร้อยละ 33.5 รองลงมา คืออายุ 61 ปี 
ข้ึนไป ร ้อยละ 26 .3  จบการศึกษาระด ับประถมศึกษามากท ี่ส ุด ร้อยละ 46.8 รองลงมา คือระดับ 
มัธยมศึกษา ร้อยละ 26.8 ด้านอาซีพกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมงมากที่สุด ร้อยละ 41.0 
รองลงมา คือรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.8



2. ความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
เม ื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน
2.1 เมือพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป ็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบํ้าแดง คิดเป็นร้อยละ 96.3 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่าประซาซนมืความพิงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการม*ากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.8 รองลงมา คือ 
ด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.8 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.5 และด้านกระบวบการ 
และขั้นตอน ร้อยละ 93.8 รายละเอียดดังแผนภูมิ 1
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แผนภร 1 ร้อยละความพิงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนอง•นาแดง โดยภาพรวมและรายด้าน
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2.2 เม ื่อพ ิจารณ าจำแน กตามงาน  พ บว ่าประชาชนท ี่เป ็นกล ุ่มต ัวอย ่างม ีความพ ิงพอใจ 
การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 (10 คะแนน) รองลงมา คืองานด้าน 
สาธารณสุข ร้อยละ 96.4 (10 คะแนน) งานด ้านพ ัฒนาช ุมซนและสวัสด ิการส ังคม ร้อยละ 95 .5  
(10 คะแนน) และงานด้านใยธา การซออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 94.4 (9 คะแนน) รายละเอียด 
ดังแผนภูมิ 2

แผนภูมิ 2 ร้อยละความพิงพอใจซองประซาซนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาแดง จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ
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3. ความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ

3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิงก่อสร้าง
เมื่อพิจารพาโดยภาพรวมงานด้านโยธา การซออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหนองบํ้าแดง พบว่าประซาซนที่เป ็นกลุ่มต ัวอย่างม ีความพึงพอใจ ค ิดเป ็นร ้อยละ 94.4 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประขาซบกลุ่มต ัวอย่างม ีความพ ึงพอใจด ้านเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ 
มากที่สุด ร้อยละ 97.8 รองลงมา คือด้านซ่องหางการให้บริการ ร้อยละ 96.7 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ร้อยละ 93.3 และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 92.2 รายละเอียดตังแผนภูมิ 3
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□  พอใจ 

I  เฉยๆ 

E3 ไม่พอใจ

แผนภูมิ 3 ร้อยละความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการซององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง



3.2 งานด้านรายได้หรีอภาษี
เมื่อพิจารณางานด้านรายได้หรือภาษีโดยภาพรวม พบว่าประซาซนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ม ีความพิงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป้าแดง คิดเป ็นร้อยละ 97.8 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนมีความพิงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บริการมากที่ส ุด คิดเป็น 
ร้อยละ 98.9 รองลงมา คือด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยล*; 97.8 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 96.7 
และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 95.6 รายละเอียดดังแผนภูมิ 4
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แผนภูมิ 4 ร้อยละความพิงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำแดง 
งานด้านรายได้หรือภาษี



&เ฿!
&!!

ฉ

3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เมื่อพิจารณางานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็น 

กลุ่มต ัวอย่างม ิความพิงพอใจต่อการให ้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คิดเป็น 
ร้อยละ 95.5 เม ือพ ิจารนาเป ็นรายด ้าน พบว่าประชาซนมีความพิงพอใจด้านเจ ้าหน้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 รองลงมา คือด้านสิงอำนวยความสะดวก ร้อยละ 97.3 ด้านช่องทางการให้ 
บริการ ร้อยละ 93.6 และด้านกระบวนการและช้ันตอน ร้อยละ 92.7 รายละเอียดดังแผนภูมิ 5

แผนภูมิ 5 ร้อยละความพิงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
งานด้านพัฒนาชุมซบและสวัสดิการสังคม
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3.4 งานด้านสาธารณสุข
เม ื่อพ ิจารณ างานด ้านสาธารณ ส ุขโดยภาพรวม พบว่าประซาซนที่เป ็นกล ุ่มต ัวอย่าง 

ม ีความพิงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบํ้าแดง ค ิดเป ็นร ้อยละ 96 .4  
เม ื่อพ ิจารณาเป ็นรายด้าน พบว่าประซาซนมีความพิงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.2 ด้านกระบานการและขั้นตอน 
ร้อยละ 95.5 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.5 รายละเอียดดังแผนภูมิ 6

แผนภูมิ 6 ร้อยละความพิงพอใจของประซาซบต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
งานด้านสาธารณสุข
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4. ข้อเสนอแนะ
ผู้ประเมินไต้จัดทำแบบสอบถามความพังพอใจของประขาขมที่มีต่ฐการให้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประซาขนไต้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ดังนี้

4.1 งานต้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง พบว่าประซาขนต้องการให้หน่วยงานไต้มี 
การเพ ิ่มซ ่องทางการย ื่นแจ ้งทางออนไลน ่เพ ิ่มข ึ้นมาและส ่งเอกสารเพ ื่อให ้เจ ้าหน ้าท ี่ไต ้ตรวจลอน 
เอกสารต่าง  ๆ ไต้ก่อนและแจ้งให้แก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วจึงนำเอกสารตัวจริงมาส่ง จะไต้เป็นการลด 
ระยะเวลาในการไปติดต่อกับหน่วยงานหลายครั้ง

4.2 งานต้านรายไต้หรือภาษี พบว่าประขาขนต้องการให้หน่วยงานจัดทำหลักสูตรอบรมให้แก, 
ประซาซนในชุมชน เพื่อให้ประซาชนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีในครัวเรือนของตนเอง เรียนรู้รายรับ 
และรายจ่ายต่อเดือนเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น มีรายไต้เข้าครัวเรือน 
มากขึ้น จะไต้มีเงินในการจ่ายภาษีไต้มากขึ้น

4.3 งานต้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม พบว่าประซาซนต้องการให้มีหน่วยงานไต้ส่งเสริม 
สนับสบุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมซน กองทุนพัฒนาชุมซน กองทุนหมู่บ้านและชุมซนเมือง การส่งเสริม 
อาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์'ฝืกอาชีพ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 
การบริหารเงินออมภายในครัวเรือน

4.4 งานด้านสาธารณสุข พบว่าประซาซบต้องการให ้ม ีหน ่วยงานจัดให ้ม ีการส ่งเสร ิมให ้ 
ประซาซนร่วมกันจัดกิจกรรมต้านสุขภาพในรูปของซมรมต้านสุขภาพอย่างทั่วถึง เพื่อทำให้เกิดการสร้าง 
สุขภาพที่ดือย่างยั่งยืน และมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพตามมา เซ่น การส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มอายุ 
ออกกำลังกาย วับละ 30 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์อย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น



บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนทีมิต่อการให้บริการชฎงหน่รยง''เหต่างๆกาฎใ‘น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำแดง จัดทำชีนเพ ึอเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้'บริการชฎง 
เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง'นาแดง'ให้สามารถตอบส'นองความต้องการ และสามารถ 
แก้ป้ญหาทีเกิดฃีนในพึบที่แก,ประชาชนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตฎน ด้านเจ้าหน้าท ี่ 
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ โดยทำการประเมิน จำนวน 4 งาน 
ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภา'ฐ งาบด้านพัฒนาชุมชนและ 
สวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประซาซนที่มาใช้ 
บริการที’หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จำนวน 400 คน

เครืองมือ'ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังบี้เป็นแบบประเมินความพึงพ0ใจชฎาประชาชนต,0 
การให้บริการชององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตังบี้ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงาบที่ประเมิน ลักษณะ 
แบบประเมินเป ็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของ 
ประชาชนที่มิต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง มิลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ และส่วนที่ 3 ป ีญหาและ'ข้อเสนอแนะ ซึ่งมิ 
ล ักษ ณ ะเป ็น คำถามปลายเป ิด  ดำเน ิบการประเม ินใน 4 ด้าน คือ ด ้านกระบวนการและข ั้นตอน 
ด้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ระยะเวลา 
ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2564 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำข้อมูลเพื่อ 
วิเคราะห์หาความถี่ และค่าร้อยละ ซึ่งผู้ประเมินนำเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิประกอบคำบรรยาย 
ทั่งโดยภาพรวม จำแนกตามรายด้าน และรายข้อ ผลการประเมินสามารถนำมาสรุปได้ดังบี้
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1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบประ|'บิบ

จากการเก็บรวบรวม'ข้อมูลความพิงพอ'ใจ,ใบการ'ให้!ปริiการของ'องค์!การารริหา'รส่ว'นตำบลหนอง 
บานดงจากงามที่มาไข้บริการที่องค์การ'บริหารส่วนตำบลห'นองนํ้าแดง ได้แก่ งานด้านโยธา การขอ 
อบุญาตปลูกสิงก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงาน 
ด้านสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.5 และเพศชาย 
ร้อยละ 47.5 ม ีอายุระหว่าง 31-45 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา ค ิออาย ุ 61 ปีข้ึน'ไป 
ร้อยละ 26.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากทีสุด ร้อยละ 46.8 รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 26 .8  ด ้านอาช ีพกล ุ่มต ัวอย ่างประกอบอาช ีพ เกษตรกร/ประมง มากทีส ุด ร ้อยละ 41 .0  
รองลงมา คือรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.8

2. ความพึงพอใจของประซาขนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
โดยภาพรวม

2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประซาซนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้ 
บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คิดเป็นร้อยละ 96.3 เม ื่อพ ิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่าประซาซนมีความพิงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้นริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.8 รองลงมา คือ 
ด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.8 ด้านสิงอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.5 และด้านกระบวนการ 
และข้ันตอน ร้อยละ 93.8

2.2 เม ือพ ิจารณาจำแนกตามงาน พบว่าประซาซนที่เป ็นกลุ่มต ัวอย่างม ีความพึงพอใจ 
การให้บริการงาบด้านรายได้หรือภาษีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 (10 คะแนน) รองลงมา คืองานด้าน 
สาธารณสุข ร้อยละ 96 .4  (10 คะแนน) งานด ้านพ ัฒนาช ุมซนและสวัสด ิการส ังคม ร้อยละ 95 .5  
(10 คะแนน) และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 94.4 (9 คะแนน)
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3. ศวามพึงพอใจใJ3 งประข'1ข'นตอกวรใหใJ รการขององคกวรนรหวรสวนตวนลหนลงนวแตง 
จำแนกตามงาน

3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิงก่อสร้าง
3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมงานด้านโยธา การ.ขออนุญาตปลูกสิงก่อสร้างขององค์การ 

'บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง พบว่าประซาซนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 94.4 
เม ื่อพ ิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประซาซนกลุ่มต ัวอย่างม ีความพ ึงพอใจด้านเจ้าหน ้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ 
มากที่สุด ร้อยละ 97.8 รองลงมาคิอด้านซ,องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.7 ด้านสิงอำนวยความสะดวก 
ร้อยละ 93.3 และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 92.2

3.1.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จำแนกเป็นรายด้าน
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การซออน ุญาตปลูก 
สิ่งก่อสร้างซององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความ 
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.2 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้าน 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการซองผู้มารับบริการมากที่ส ุด คิดเป็น 
ร้อยละ 94.4 รองลงมา คือขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 93.3 
และความเป็นธรรมซองขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลังม ีความเสมอภาคเท ่าเท ียมกัน 
ร้อยละ 92.2

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออน ุญาตปล ูก 

สิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวมมีดวามพิง 
พอใจ คิดเป ็นร้อยละ 97.8 เม ื่อพ ิจารณาจำแนกเป ็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้าน 
ความเอาใจใส่ กระตือรีอร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อ 
ผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา คือความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.8 ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะ 
ท่าทางของเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ ร้อยละ 97 .8  เจ ้าหน ้าท ี่ม ีความร ู้ ความสามารถใบการให ้บร ิการ 
ร้อยละ 97.8 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 97.8

3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาบด้านโยธา การขออน ุญาตปลูก 

สิ่งก่อสร้างซองประซาซนซององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดย 
ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.3 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความ 
พึงพอใจในด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกใบการเดินทางมารับบริการ และการจัดสถานที่และ 
อ ุปกรณ์ม ีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใข้บริการมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 95 .6  รองลงมา คือ 
ความสะอาดซองสถานทีให้บริการโดยรวม ร้อยละ 94.4 และความเพ ียงพอของอุปกรณ ์/เครื่องม ือ 
ในการให้บริการ ร้อยละ 94.4
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4) ด้านช่องทางการให้'บริการ
ประซาชนมีความพึงพอใจต่อก'1'5โห้บจิการงานข้าน̂ยธา การขออนุญาต'ปลูก 

สิงก่อสร้างซององค์ทารบริหารส่วนตำ'บลหนองนำน'ค'5ตาบขอ'5'อ'1'5กก'5ใ1',1บ'5ก'1'5ใ’ตอ'ก'1'1,'1'5จบบก'5'1บ 
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.7 เม ื่อพ ิจารณาจำแนกฟ้บร'1ยข้อ พบว่าประซาขบมีความพึงพอใจในด้าน 
ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมา ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่บ จุดบริการของ 
สำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเตลือนที บริการผ่าบออบไลนํ ร้อยละ 96.7 ช่องทางการ 
ให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใข้บริการ ร้อยละ 96.7 และความทันสมัยของ 
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.7

3.2 งานด้านรายใด้หรือภาษี
3.2.1 เมื่อพิจารณางานด้านรายได้หรือภาษีโดยภาพรวม พบว่าประซาฃนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ม ีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ค ิดเป ็นร้อยละ 97.8 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประขาซนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่ส ุด คิดเป็น 
ร้อยละ 98 .9  รองลงมา ค ือด ้านช ่องทางการให ้บริการ ร้อยละ 97 .8  ด ้านส ิ่งอำนวยความสะดวก 
ร้อยละ 96.7 และด้านกระบวบการและขั้นตอน ร้อยละ 95.6

3.2.2 งานด้านรายได้หรือภาษี จำแนกเป็นรายด้าน
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ประซาขนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ 
บริหารส ่วนตำบลหนองน ํ้าแดงด ้านกระบวนการและข ั้นตอนโดยภาพรวม ค ิด เป ็น ร ้อยละ 95.6 
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วใบการให้บริการ ความซัดเจนในการอธิบาย ขี้แจงและ 
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และระยะเวลา 
การให้บริการม ีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการอย่างเท ่าเท ียมกันมากที่ส ุด 
คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมา คือความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลังมี 
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 92.2

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาบด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ 

บร ิห ารส ่วน ตำบลห นองน ํ้าแดงด ้าน เจ ้าห น ้าท ี่ผ ู้ให ้บร ิการโดยภาพรวมม ีความพ ึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 98.9 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสม 
ในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ ้าหน้าท ี่ผ ู้ให ้บริการมากที่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 100.0 
รองลงมา คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือริอร้นและความ 
พร้อมใบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความร้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม 
ขี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ป๋ญหาให้ เจ ้าหน ้าท ี่ให ้บริการต่อผู้ร ับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม,เลือกปฏิบ้ต และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏินัติหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ 98.9
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ความสุภาพ ก ิร ิยามารยาทของเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ให ้นริการ ร้อยละ 98.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย 
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.2 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ ร้อยละ 98.2

3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาบด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการ 

ส ังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความ 
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.3 เม ื่อพ ิจารพาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาขนมีความพึงพอใจด้าน 
สถานที่ต ั้งซองหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก 
และฟ้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ฟ้ายประซาสัมพันธ์ มีความซัดเจนและเข้าใจง่ายมากที่ส ุด คิดเป็น 
ร้อยละ 98.2 รองลงมา คือคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ ร้อยละ 97.3 ความสะอาด 
ของสถานที่ให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และความพอใจต่อ 
สื่อประซาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารการให้ความรู้ ร้อยละ 96.4

4) ด้านซ่องทางการให้บริการ
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการ 

สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงด้านซ่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใ,จ 
คิดเป็นร้อยละ 93.6 เม ื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ ทบว่าประซาซบมีความพึงพอใจในด้านซ่องทาง 
การให ้บริการม ีความหลากหลาย เซ่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ 
เคลื่อนที่ บริการผ่านออบไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมา คือคุณภาพของซ่องทางการให้ 
บริการโดยรวม ร้อยละ 94.5 และความรวดเร็วใบการให้บริการของซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.6

3.4 งานด้านสาธารณสุข
3.4.1 เมือพิจารณางานด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม พบว่าประซาซนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ม ีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบํ้าแดง ค ิดเป ็นร้อยละ 96.4 
เม ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือด้านซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.2 ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ร้อยละ 95.5 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.5

3.4.2 งานด้านสาธารณสุข จำแนกเป็นรายด้าน
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสารารณสุขขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองนำแดงด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 95.5 เม ือพ ิจารผาจำแนกเป ็นรายข ้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการ 
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา คือระยะเวลา 
การให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 96.4 และความซัดเจน 
ในการอธิบาย ซี้แจงและแนะนำขั้นตอนใบการให้บริการ ร้อยละ 95.5
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้'บริการ
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาบด้านสาธารณสุขด้านเจ้าหน้าที่ 

ผ ู้ให ้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจ ค ิดเป ็นร้อยละ 100.0 เม ื่อพ ิจารผาจำแนกเป ็นรายข ้อ พบว่า 
ประซาซนมีความพึงพอใจด้านความสุภาพ กิริยามารยาทซองเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสมในการ 
แต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางซองเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อม 
ใบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้, ความสามารถในการให้บริการ เซ่นการตอบคำถาม พ ี้จ ง  
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ซ่วยแก้ปิญหาให้ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก 
ปฎิบ้ติ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบ้ตหน้าที่อย่างเท่าเทียมกับ คิดเป็นร้อยละ 100.0

3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาบด้านสาธารณสุขขององค์การ 

บริหารส ่วนตำบลหนองน ํ้าแดงด ้านส ิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมม ีความพ ึงพอใจ คิดเป ็น 
ร้อยละ 95.5 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซนมีความพึงพอใจด้านคุณภาพและความ 
ทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 รองลงมา คือความเพียงพอของอุปกรณ์/ 
เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 96.4 และความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารการให้ 
ความรู้ ร้อยละ 96.4

4) ด้านซ่องทางการให้บริการ
ประซาซนมืความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การ 

บริหารส ่วนตำบลหนองน ํ้าแดงด ้านซ ่องทางการให ้บร ิการโดยภาพรวมม ีความพ ึงพ0ใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 98.2 เม ือพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประซาซบมืความพึงพอใจด้านความทันสมัยซอง 
ซ ่องทางการให้บริการมากท ีส ุด ค ิดเป ็นร้อยละ 99.1 รองลงมา ค ือซ ่องทางการให ้บร ิการม ีความ 
หลากหลาย เซ่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออบไลนํ 
ร้อยละ 98.2 ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใข้บริการ ร้อยละ 98.2 และ 
ความรวดเร็วในการให้บริการของซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.2
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4. ข้อเสนอแนะ
ผู้ประเมินได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ,ของประ,ซา,ช,นทีมีต่อการให้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากข่อง จังหวัดนคร1าซสีมา พบว่าประซาซนได้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพึอการพัฒนาพื้นที่ในเขตรับผิดซอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำแดง ดังนี

4.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง พบว่าประซาซนต้องการให้หน่วยงานได้มี 
การเพ ิ่มซ ่องทางการยื่นแจ ้งทางออนไลน ํเพ ิ่มข ึ้นมา และส ่งเอกสารเพ ื่อให้เจ ้าหน้าท ี่ได ้ตรวจสอบ 
เอกสารต่าง  ๆ ได้ก่อนและแจ้งให้แก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วจึงนำเอกสารตัวจริงมาส่ง จะได้เบนการลด 
ระยะเวลาในการไปติดต่อกับหน่วยงานหลายครั้ง

4.2 งานด้านรายได้หรือภาษี พบว่าประซาซนต้องการให้หน่วยงานจัดทำหลักสูตรอบรมให้แก, 
ประซาซนในขุมชน เพื่อให้ประซาซนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีในครัวเรือนซองตนเอง เรียนรู้รายรับ 
และรายจ่ายต่อเดือนเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีการขยายตัวมากยิงขึ้น มีรายได้เข้าครัวเรือน 
มากขึ้น จะได้มีเงินในการจ่ายภาษีได้มากขึ้น

4.3 งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม พบว่าประซาซนต้องการให้มีหน่วยงานได้ส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ขุมซน กองทุนพัฒนาขุมซน กองทุนหมู่บ้านและขุมซนเมือง การส่งเสริม 
อาซีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์'ฝิกอ'าซีพ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 
การบริหารเงินออมภายในครัวเรือน

4.4 งานด้านสาธารณสุข พบว่าประซาซนต้องการให ้ม ีหน ่วยงานจัดให ้ม ีการส ่งเสร ิมให ้ 
ประซาซนร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในรูปของซมรมด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง เพื่อทำให้เกิดการสร้าง 
สุขภาพที่ดือย่างยั่งยืน และมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพตามมา เข่น การส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มอายุ 
ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์อย่างสมํ่าเสมอ เป็นด้น


