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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 



ข 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด                 
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนาใน 8 งาน ได้แก่ งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  งานการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานการข าระภาษีบ ารุงท้องที่  
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  งานการป้องกันและควบคุมโรค  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงได้มา
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นผู้ประเมิน จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 100 คน โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณการมารับบริการ  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ และ มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดง
ระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
30  กันยายน 2562  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความถึงพอใจที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่ใช้
บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 และเพศชาย ร้อยละ 33.33 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 41.94 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 34.41 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.24 
รองลองมาคือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.01 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 
62.37 และรองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

         2.1  โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 97.8    
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 97.8 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนและกระบวนการ ร้อยละ 97.3 และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.1 ตามล าดับ รายละเอียด  
 
 
ความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 97.3 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.8 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 97.8 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 96.1 

รวม 97.8 
 
 
 
 2.2  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการและงานป้องกันและควบคุมโรค  ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ                
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 98.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 98.0 งานการขอข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ ร้อยละ 97.7  งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ร้อยละ  97.1  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ร้อยละ  96.0  งานขออนุญาตปลูกสร้าง  ร้อยละ  95.0  ตามล าดับ รายละเอียด  
 
 
ความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ค่าเฉลี่ย 

1. งานขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 97.7 
2. งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 96 
3. งานการขออนุญาติก่อสร้าง 95 
4. งานรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 98.5 
5. งานการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 97.1 
6. งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 99 
7. งานป้องกันและควบคุมโรค 99 
8. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 98 

รวม 96.7 
 
 

 



ง 
 

3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 

      3.1  งานการขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
          เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ  ร้อยละ 97.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ              
ดา้นกระบวนการและข้ันตอน  ร้อยละ 99.4 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ 97.7 ด้านช่องทาง
การให้บริการ  ร้อยละ 97.4 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 96.2 ตามล าดับ รายละเอียด 
   
 
ความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บริการงานการข้อมูลขา่วสารทางราชการ ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 99.4 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.7 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.2 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 97.4 

รวม 97.7 
 
 

3.2 งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.0 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน
และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 93.3 และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 92.2 ตามล าดับ รายละเอียด  

 
 

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.2 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 93.3 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 100 

รวม 96 
 
 
 
 
 



จ 
 

3.3  งานการขออนุญาตปลูกสร้าง 
       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 95.0 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอน
และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 91.7 ดา้น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 90.0  ตามล าดับ รายละเอียด 

 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานการขออนุญาตปลูกสร้าง ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 90 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 91.7 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 100 

รวม 95 
 
 
 3.4 งานการรับช าระภาษีโรงเรือนละท่ีดิน 

      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คิดเป็นร้อยละ 
98.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 98.3
และดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.0 ตามล าดับ รายละเอียด 
 
  
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 98.3 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 100 

รวม 98.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

 3.5 งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ร้อยละ 97.1 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 97.6 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  ร้อยละ 97.0                     
ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.4 ตามล าดับ รายละเอียด  
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 97 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.4 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 97.6 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 97.6 

รวม 97.1 
 

 3.6 งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการร้อยละ 
99.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและดา้นช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 98.3
ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 98 ตามล าดับ รายละเอียด 

  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 98 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 98.3 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 100 

รวม 99 
 

 

 

 

 

 

 



ช 
 

 3.7 งานป้องกันและควบคุมโรค 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานป้องกันและควบคุมโรค  ร้อยละ 99.0                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านช่องการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ร้อยละ 96.7  ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 9       
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานป้องกันและควบคุมโรค ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.7 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 100 

รวม 99 
 

 3.8 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร้อยละ 98.0 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนและ
ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 96.7 และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.0 ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 10        
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 
2. ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.7 
4. ดา้นช่องทางการให้บริการ 100 

รวม 98 
 

 4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ควรเพิ่มไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านและท้องถนนตามซอย 

  4.2 อยากให้มีรถดับเพลิงประจ าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

  4.3 ควรมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแลเรื่องถนน  เพราะทางขรุขระมาก                                                                                             
          4.4 บุคลากรน้อย                                                                                                                             
   
 

 



ซ 
 

 

ค าน า 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                       
โนนเมืองพัฒนา ครั้งนี้ มีเป้าหมายส าคัญ คือ การสะท้อนภาพการท างานของหน่วยงานจากประชาชนที่มารับ
บริการ ทั้งในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งด้าน
ช่องทางการให้บริการ โดยในการด าเนินการประเมินได้ท าการประเมินงานที่ให้บริการ 8 งาน ได้แก่                       
งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  งาน
การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  
งานการป้องกันและควบคุมโรค  และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในฐานะผู้ด าเนินการประเมินขอขอบคุณ
ป ร ะ ช า ช น ที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ต อ บ แ บ บ ส า ร ว จ ด้ ว ย ดี 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลการประเมินดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะ
น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป  

 

 
      กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
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บทที่ 1 

บทน า 
ความเป็นมาของการประเมิน 

  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารงานจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎร์ในหมู่บ้านในต าบล
นั้น ๆ หมู่บ้านละ 2 คน สภา อบต.มีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาต าบล ร่างข้อบังคับต าบล                   
ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร อบต. และส่วน
ที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายก อบต. แต่งตั้งรองนายก อบต.2 คน ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภา อบต. 
เป็นผู้ช่วยเหลือในการบิหารราชการของ อบต.ตามที่นายก อบต.ได้มอบหมายและแต่งตั้งเลขานุการนายก 
อบต.1 คน ซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต.หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าหรับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่กฎหมายก าหนดนั้น ได้แก่ จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน 
ทางน้ า ทางเดิน และสาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และพิการ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดการงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและตามสมควร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอด่านขุนทด             
ไปตามทางหลวงแผ่นดินสาย 201 เส้นอ าเภอสีคิ้ว-ชัยภูมิ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม3003                     
สายบ้านโคกน้อย-บ้านเจริญผล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร จุดก่ึงกลางของต าบลอยู่บริเวณพิกัด UB 110920 มีเนื้อ
ที่ทั้งหมดประมาณ 47.74 ตารางกิโลเมตร (29,838 ไร่) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งอยู่บนที่
ราบสูงโคราช ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง และที่ราบลุ่มแม่น้ า
สาขาลุ่มน้ ามูลตอนบน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนเหนียวเหมาะแก่การท าการเกษตร ประเภทพืชไร่ พืชสวน 
และเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม ดินเปรี้ยว ที่ไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ สภาพ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่ร้อน แห้งแล้ง และสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทรัพยากรที่ส าคัญและเป็นเส้น
เลือกใหญ่ของต าบล ได้แก่ ห้วยคลองแค ซ่ึงไหลมาจากบ้านโนนเต็ง ผ่าน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนเต็ง                        
บ้านใหม่ทรายทอง บ้านห้วยดินด า บ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านหัวท านบ บ้านคลองแคเหนือ บ้านคลองแคกลาง 
และบ้านคลองแคใต้ และไหลลงอ่านเก็บน้ าล าเชียงไกร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา มีหมู่บ้านอยู่
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ จ านวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 บ้านโนน เต็ง หมู่ที่ 3                     
บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 4 บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินด า หมู่ที่  6 บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่  7                       
บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 8 บ้านหัวท านบ หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 11                         
บ้านคลองแคกลาง มีประชากรทั้งสิ้น 4,452 คน แยกเป็นชาย 2,201 คน หญิง 2,251 คน ความหนาแน่นของ
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ประชากรโดยประมาณ 91.94คน/ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือน 1,253 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ และปลูกพืชผักสวนครัว โดยพืชที่ปลูก
มากที่สุดได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พริก อ้อย และมันส าปะหลัง และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปในช่วงฤดูที่ว่างเว้น
จากการเกษตร ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงกันมากที่สุด ได้แก่ โค องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนามีคณะผู้บริหาร 
จ านวน 4 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 22 คน และพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างจ านวน 
25 คน กัดจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้  1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                       
2)กองคลัง 3)กองช่าง 4)กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

  ในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่นล้วนให้
ความส าคัญกับการบริหารงานแบบเอกชนหรือลูกค้าเป็นบุคคลส าคัญที่สุด จึงมีมาตรการการบริหารงานที่ให้
ความส าคัญกับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสถานที่ราชการมากขึ้น เนื่องจากในอดีตการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการยังถือเป็นใหญ่และไม่ค่อยให้ความส าคัญกับประชาชนจะต้องท าการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการซ่ึงในปฏิบัติงานหน่วยงานจะต้องให้บริการแก่
ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง
พัฒนา โดยจะท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการใน 8 งาน ได้แก่ งานงานการขอข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  งานการรับช าระภาษีโรงเรือยและ
ที่ดิน  งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  งานการป้องกันและควบคุม
โรค  และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยขอความร่วมมือกับกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในครั้งนี้  ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาขั้นตอนการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มากย่ิงขึ้น
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง
พัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
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ขอบเขตของการประเมิน           
       การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
   1.  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

   2.  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

   3.  งานการขออนุญาตปลูกสร้าง 
   4.  งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   5.  งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
   6.  งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
   7.  งานการป้องกันและควบคุมโรค 
   8.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                      
 

ระยะเวลาในการประเมิน 
 

 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ได้รับข้อมูลในการด าเนินงาน
ของตนเอง และสามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการในหน่วยงานของ
ตนเอง 

  2. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ได้ทราบข้อมูลด้านความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานด้านบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

  3. ผลจากการประเมินท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทท่ี 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
 

สภาพทั่วไป 
 1.  ท่ีต้ัง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอด่านขุนทด 
ไปตามทางหลวงแผ่นดินสาย 201 เส้นอ าเภอสีคิ้ว-ชัยภูมิ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม3003 สาย
บ้านโคกน้อย-บ้านเจริญผล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร จุดก่ึงกลางของต าบลอยู่บริเวณพิกัด UB 110920 

  2. อาณาเขต 

  ทิศเหนือ 

  ทิศเหนือ  จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบก่ึงกลางล าห้วยโกรกน้ าขาว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามล าห้วยโกรกน้ าขาว ผ่านถนนสายเจริญผล – โคกน้อย บริเวณพิกัด 
RS 143982 ถึงหลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมถนนลาดยาง สายโคกน้อย – เจริญผล บริเวณพิกัด RS 144973  

         จากหลักเขตท่ี 2 เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนลาดยางสายเจริญผล – โคกน้อย ไปทางทิศตะวันตก 
ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดที่ถนนสายบุ่งหวาย - โนนเต็ง เป็นหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ที่สามแยก
ถนนสายบุ่งหวาย – โนนเต็ง บริเวณพิกัด RS 151968 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร 

         ทิศตะวันออก 

      จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบตามถนนสายบุ่งหวาย – โนนเต็ง ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลสระพระ 
อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านไร่นาของราษฎร ถึงหลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่ในทุ่งนา บริเวณพิกัด RS 136954 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขต
ที่ 5 ตั้งอยู่ขอบถนนสายดอนมุกมัน-ปะค า บริเวณพิกัด RS 137915 ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบถนนสายดอนมุกมัน-ปะค า ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร บริเวณพิกัด SB 119863 ระยะทาง
ประมาณ 5.5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 11.6 กิโลเมตร 
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         ทิศใต้   
    จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวริมอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนอง
บัวละคร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 7 ตั้งอยู่ก่ึงกลางล าห้วยคลองแค บริเวณพิกัด RS 
118889 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตท่ี 7 เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่เกษตรของราษฎร ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวละคร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันตก ตัดผ่านถนนสายกุดพุดซา – สระสี่เหลี่ยม บริเวณพิกัด RS 172556 ถึงหลักเขตที่ 8 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
การเกษตร บริเวณพิกัด RS 097885 ระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตท่ี 8เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่เกษตรของราษฎรริมถนนสายหนองบัวละคร – ห้วยดินด า 
ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนลาดยางสายดอนมุกมัน – ปะค า บริเวณพิกัด 
RS 098892 ถึงหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การเกษตร บริเวณพิกัด RS 098901 รวมระยะทางประมาณ 1.5 
กิโลเมตร 

         จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่ราษฎร ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวละคร อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ
ตะวันตก ตัดผ่านถนนสายหนองบัวละคร – โนนสายทอง บริเวณพิกัด RS 089901 ถึงหลักเขตที่ 10 ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่การเกษตร บริเวณพิกัด RS 085900 ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร 

          จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่ของราษฎร  ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวละคร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไป
ทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ตั้งอยู่สามแยกถนนสายโนนสง่า - ห้วยดินด า บริเวณพิกัด RS 085911 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 

     จากหลักเขตท่ี 11 เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่การเกษตร ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวละคร 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับต าบลโนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 12 ตั้งอยู่กลางถนนสายบ้านสระข้ีตุ่น – สระสี่เหลี่ยม บริเวณพิกัด 
RS 070924 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 10.4 กิโลเมตร 

         ทิศตะวันตก   
    จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่ของราษฎรซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวตะเกียด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 13 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การเกษตร บริเวณพิกัด RS 075925 ระยะทาง
ประมาณ 0.5 กิโลเมตร  

         จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่ของราษฎร ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวตะเกียด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ตั้งอยู่กลางถนนทางเข้าบ้านดงมะเกลือ บริเวณพิกัด RS 076938 ระยะทาง
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร  
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         จากหลักเขตที่ 14เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่ของราษฎร ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวตะเกียด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การเกษตร บริเวณพิกัดที่ RS 097953 ระยะทาง
ประมาณ 2.9 กิโลเมตร 

         จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามไร่นาของราษฎร ซ่ึงแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองบัวตะเกียด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง
ทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16 ตั้งอยู่กลางถนนสายบ้านหนองแดง – บ้านโนนเต็ง บริเวณพิกัด RS 106983 
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

          จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบตามพ้ืนที่เกษตรของราษฎรไปทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขต
ต าบลหนองไทร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กับ ต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา สิ้นสุดที่ก่ึงกลางล าห้วยโกรกน้ าขาว บริเวณพิกัด RT 110005 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9.9 กิโลเมตร 
 

  3.  เนื้อที่   
    ต าบลโนนเมืองพัฒนา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 47.74 ตารางกิโลเมตร (29,838 ไร่) แบ่งพ้ืนที่ตาม
การใช้ประโยชน์ ดังนี้    

           พ้ืนที่ชุมชนและท่ีอยู่อาศัย 142 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 

           พ้ืนที่เกษตรกรรม 20,641 ไร่ หรือร้อยละ 69.18  
           พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 8,481 ไร่ หรือร้อยละ 28.42  
           พ้ืนที่ปศุสัตว์ 574 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 
 

  4.  ภูมิประเทศ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนาตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดนครราชสีมา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง และที่ราบลุ่มแม่น้ าสาขาลุ่มน้ ามูลตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนเหนียวเหมาะแก่การท าการเกษตร ประเภทพืชไร่ พืชสวน และเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบนัมีพ้ืนที่บางส่วนเป็น
ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ 
 

  5.สภาพภูมิอากาศ 

   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลโนนเมืองพัฒนา มีสภาพร้อนแห้งแล้งและมีสภาวะฝนทิ้งช่วง
เป็นเวลานาน สภาพอากาศแยกได้ ดังนี้   
    ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 

      ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 

                ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
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  6.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ต าบลโนนเมืองพัฒนามีทรัพยากรที่ส าคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของต าบล ได้แก่ห้วยคลองแค ซ่ึง
ไหลมาจากบ้านโนนเต็ง ผ่าน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนเต็ง บ้านใหม่ทรายทอง บ้านห้วยดินด า บ้านสระสี่เหลี่ยม 
บ้านหัวท านบ บ้านคลองแคเหนือ บ้านคลองแคกลาง และบ้านคลองแคใต้ และไหลลงอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร 
   

  7.เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา มีหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ จ านวน 11 หมู่บ้าน 
ได้แก่ 

    หมู่ที่ 1 บ้านโนนเมือง        หมู่ที่ 2 บ้านโนนเต็ง 
    หมู่ที่ 3 บ้านคลองแคใต้   หมู่ที่ 4 บ้านคลองแคเหนือ 

    หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินด า  หมู่ที่ 6 บ้านดงมะเกลือ 

     หมู่ที่ 7 บ้านโนนสายทอง  หมู่ที่ 8 บ้านหัวท านบ 

    หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทรายทอง 
     หมู่ที่ 11 บ้านคลองแคกลาง   

   8.ประชากร 

   1) ครัวเรือนจ านวนทั้งสิ้น 1,277  ครัวเรือน  แยกเป็น 
 

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

จ านวนครัวเรือน 141 164 122 168 64 98 46 106 71 171 116 1,277 
  
   2) ประชากรทั้งสิ้น 4,468 คน  แยกเป็น ชาย 2,209 คน  หญิง 2,259 คน  มีความหนาแน่นของ
ประชากรโดยประมาณ 91.94 คน / ตารางกิโลเมตร แยกเป็น 
 

หมู่ที่ 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.อาชีพและรายได้  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ และปลูกพืชผัก
สวนครัว โดยพืชที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พริก อ้อย และมันส าปะหลัง และประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปในช่วงฤดูท่ีว่างเว้นจากการเกษตร ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงกันมากที่สุดได้แก่ โค   
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2.หน่วยธุรกิจในต าบล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทางสังคม 

 1.การศึกษา 
   1)  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง 
   2)  โรงเรียนขยายโอกาส   จ านวน 2 แห่ง 
   3)  ศูนย์การเรียนชุมชน   จ านวน -  แห่ง 
   4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน 3 ศูนย์ 

   5)  ที่ท าการไปรษณีย์ต าบล  จ านวน -  แห่ง 
 2.สถาบันและองค์กรศาสนา 

  1)วัด  จ านวน 7 แห่ง 
  2)ส านักสงฆ์ จ านวน - แห่ง 
  3.การสาธารณสุข 

  1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1 แห่ง 
  2)เจ้าหน้าที่สาธารณสุข    จ านวน 2 คน 

  3)ลูกจ้างในสถานีอนามัย     จ านวน 3 คน 

  4)อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน   จ านวน 109 คน 

 

 

 

 

     1) ปั้มน้ ามัน  จ านวน  7 แห่ง   
     2) โรงสี  จ านวน  4 แห่ง  
     3) ร้านค้าปลีก  จ านวน 31 แห่ง  
     4) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จ านวน  1 แห่ง  
     5) ห้องเช่า  จ านวน  - แห่ง  
     6) อู่ซ่อมรถ  จ านวน  5 แห่ง  
     7) ร้านอาหาร  จ านวน  5 แห่ง  
     8) โรงเย็บผ้า จ านวน  3 แห่ง 
     9) โรงงานแปรรูปพริก จ านวน  2 แห่ง   

    10) ร้านเสริมสวย จ านวน  2 แห่ง  

    11) ลานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน  2  แห่ง  
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การบริการพ้ืนฐาน 
 

   1.การคมนาคม     
       1) เส้นทางคมนาคมสายหลักมีจ านวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 
              - ถนนทางหลวงชนบท สาย นม.3003 บ้านโคกน้อย–เจริญผล ระยะทาง 19.537 กิโลเมตร เป็น
ถนนลาดยางตลอดสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย 201 และสาย 205 โดยด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 
2554 สามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงไปจังหวัดขอนแก่นได้ 
       - ถนนทางหลวงชนบท สาย นม.4008 ถนนหักน้อย–อ าเภอพระทองค า ระยะทาง 23.1 

กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายเริ่มจากแยกถนนทางหลวงชนบทสาย 2148 ด่านขุนทด-นครราชสีมา 
บริเวณบ้านหักน้อย เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย 205 บริเวณสี่แยกไฟแดง อ าเภอพระทองค า ตัดผ่านบ้าน
คลองแคเหนือและคลองแคกลาง ต าบลโนนเมืองพัฒนา สภาพช ารุด เป็นหลุม 
     เป็นบ่อโดยเฉพาะช่วงต าบลหนองบัวละครและต าบลโนนเมืองพัฒนาที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
 

      2)  เส้นทางคมนาคมสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีจ านวนทั้งสิ้น 7 เส้นทาง ได้แก่ 
              - ถนนลูกรัง สายคลองแคกลาง – สระสี่เหลี่ยม  ระยะทาง  2  กิโลเมตร  เริ่มจากทางแยก
ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสาย นม.4008  สายพระทองค า–ถนนหักน้อย ถึงโรงเรียนสระสี่เหลี่ยม  ติดทาง
หลวงชนบทสาย นม.3003  บ้านโคกน้อย-เจริญผล 
              - ถนนหินคลุก สายโนนเมือง – โนนสายทอง  ระยะทาง  3.5  กิโลเมตร  เริ่มจาก  แยกถนนทาง
หลวงชนบท สาย นม.3003 บริเวณหน้าโรงเรียนโนนเมืองถึงบ้านโนนสายทอง  หมู่ที่  7 
              - ถนนลูกรัง  สายดงมะเกลือ – หัวท านบ  ระยะทาง  2.5  กิโลเมตร  เริ่มจากศาลาประชาคมบ้าน
ดงมะเกลือ  หมู่ที่ 6  ถึง แยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม.3003 บริเวณบ้านหัวท านบ 
             - ถนนลูกรัง สายโนนเมือง  เชื่อมถนนลูกรัง สายโนนเต็ง – คลองแคเหนือ  ระยะทาง  2.3  
กิโลเมตร  และจากบ้านโนนเมือง ถึงแยกถนนเส้นเชื่อมระหว่างบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านคลองแคเหนือ หมู่
ที่ 4  ระยะทาง  718  เมตร 
             - ถนนลูกรัง  สายคลองแคเหนือ – โนนเต็ง  เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทหมายเลข นม 3003  
และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  นม.4008  ระยะทาง  7.5  กิโลเมตร 
             - ถนนลูกรัง  สายคลองแคเหนือ – คลองแคใต้  เขตบ้านคลองแคเหนือ ติดถนนทางหลวงชนบท 
สายปะค า – ถนนหักน้อย ระยะทาง  6 กิโลเมตร  ผ่านบ้านคลองแคใต้ หมู่ที่  3  เชื่อมกับต าบลบัลลังก์  
อ าเภอโนนไทย 
            - ถนนลูกรัง  เชื่อมทางหลวงชนบทสาย นม 3003 – โนนสายทอง  ระยะทาง  3.5  กิโลเมตร                
เริ่มจาก  แยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม 3003 บริเวณหน้าลานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรถึงบ้าน                      
โนนสายทอง  หมู่ที่  7 
 

  3) สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

 - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 แห่ง 
 

  2.การโทรคมนาคม 
  โทรศัพท์เคลื่อนที่  (ทุกหลังคาเรือนในต าบล) 
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 3.การใช้ไฟฟ้า  
ประชาชนในต าบลยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของครัวเรือน 

ทั้งหมดในต าบล 
 

 4.แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าน้ า/ล าห้วย  จ านวน 1 แห่ง 
  คลอง   จ านวน 1 แห่ง 
 

 5.แหล่งน้ าสร้างข้ึน 
  ฝาย   จ านวน 4 แห่ง 
  บ่อน้ าตื้น  จ านวน 4 แห่ง 
  สระน้ า   จ านวน 35 แห่ง 
  บ่อน้ าบาดาล  จ านวน 12 แห่ง 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 1.ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรดิน  สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูก 

  ทรัพยากรป่าไม้  มีไม้สะแกเป็นจ านวนมากเหมาะที่จะใช้ท าฟืนและเผาถ่าน 

  ทรัพยากรน้ า   มีล าห้วยที่ไหลผ่านจ านวนหมู่บ้าน ได้แก่ ล าห้วยคลองแค 
 2.มวลชนจัดต้ัง  
  ลูกเสือชาวบ้าน      จ านวน 3 รุ่น 401 คน 

  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จ านวน 1 รุ่น 64 คน 

  สมาชิกอาสาสมัครต ารวจบ้าน    จ านวน 1 รุ่น 17 คน 
 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
1.1  คณะผู้บริหาร  4  คน  ประกอบด้วย 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 คน 

 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  2 คน 
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 คน 

2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 22 คน 
3.  จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 11 คน ประกอบด้วย 
  หัวหน้าส านักปลัด   จ านวน 1 คน  

  นักจัดการงานทั่วไป    จ านวน 1 คน 
    นักทรัพยากรบุคลากร    จ านวน 1 คน 

  นักพัฒนาชุมชน     จ านวน 1 คน 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน 1 คน 
    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน – คน 
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   เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 คน 

    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จ านวน 1 คน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 1 คน  

 พนักงานขับรถยนต์   จ านวน - คน 

 นักการภารโรง    จ านวน 1 คน 
    คนงานทั่วไป     จ านวน 2 คน 
 

2) กองคลัง 5 คน ประกอบด้วย 
    ผู้อ านวยการกองคลัง   จ านวน 1 คน 
    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ านวน 1 คน 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  -  คน 
   เจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน  -  คน 

    ลูกจ้างประจ า ( เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ) จ านวน1 คน 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 คน 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน 1 คน 

3) กองช่าง 2 คน ประกอบด้วย 
    ผู้อ านวยการกองช่าง   จ านวน 1 คน 
   นายช่างโยธา    จ านวน  -  คน 

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 คน 
   ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 1  คน 

4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 คน ประกอบด้วย 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  จ านวน - คน 

    นักวิชาการศึกษา    จ านวน - คน 
   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   จ านวน 1 คน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 คน 
    คร ู     จ านวน 4 คน 
    ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 2 คน 
 

 2. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 28,246,512.48 บาท แยกเป็น 
(1) หมวดภาษีอากร                                    139,641.63 บาท 
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   21,793.20 บาท 
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      237,279.18 บาท 
(4) หมวดเงินอุดหนุน                                 13,386,930.00 บาท 
(5) รายได้เบ็ดเตล็ด                                     74,300.60 บาท 
(6) หมวดภาษีจัดสรร                                 14,386,567.87 บาท 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการประเมินผล 

การประเมินครั้งนี้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ีบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ านวนประชากร 4,468 คน 
 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา ซ่ึงได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้นผู้ประเมิน จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 93 คน โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตาม
ปริมาณการมารับบริการ ได้แก่  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  งาน
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  งานการป้องกันและควบคุมโรค  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด 5 ข้อ 
โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่มาใช้บริการ 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ ไม่ค่อยพอใจ เฉยๆ ค่อนข้างพอใจ 
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และพอใจ มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการและข้ันตอน ด้านเจ้าหน้าที่ที่ผู้ให้บริการด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ รวมจ านวน 20 ข้อ  และมีเติมค าในช่องว่าง 2 ข้อ โดย
สอบถามเก่ียวกับปัญหาในการให้บริการ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่
รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา โดยจะท าการวิเคราะห์ในภาพรวมและจ าแนกตามงาน
ที่มารับบริการ ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 
 

 ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ เพ่ือแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น ใช้เกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ แสดงว่า  ไม่พอใจ 
 ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ เฉยๆ    แสดงว่า  เฉยๆ 
 ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ค่อนข้างพอใจ และพอใจ แสดงว่า  พอใจ 
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บทที่  4 

ผลการประเมิน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                           
โนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ  ประกอบ
ค าบรรยายผลการประเมินน าเสนอตามล าดับ  ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้าน 

 3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงานที่ให้บริการ 
 

ผลการประเมิน 

 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 และเพศชาย ร้อยละ 33.33 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 
41.94 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 34.41 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
46.24      รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.01 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด 
ร้อยละ 62.37 และรองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.58  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  2 
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ตาราง  1  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ จ านวน 
( N = 93 คน ) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 31 33.33 
หญิง 62 66.67 

อายุ ต่ ากว่า  18  ปี 1 1.08 
18-30 ปี 22 23.66 
31-45 ปี 32 34.41 
46-60 ปี 39 41.94 
61 ปีขึ้นไป 8 8.60 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 1 1.08 
ประถมศึกษา 40 43.01 
มัธยมศึกษา 43 46.24 
อนุปริญญา 3 3.23 
ปริญญาตรี 0 0.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 1 1.08 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 0 0.00 
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 3 3.23 
นักเรียน  นักศึกษา 0 0.00 
รับจ้างทั่วไป 21 22.58 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 4 4.30 
เกษตรกร 58 62.37 
ว่างงาน 2 2.15 

งานที่มาใช้
บริการ 

งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 26 27.96 
งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 5 5.38 
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง 4 4.30 
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10 10.75 
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 28 30.11 

งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 10 10.75 

งานการป้องกันและควบคุมโรค 5 5.38 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 5.38 

รวม 93 100.0 
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2.   ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้าน 

2.1  โดยภาพรวมและรายด้าน  ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  คิดเป็นร้อยละ  97.8                    
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ  97.8  รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอน  ร้อยละ  97.3 และ
ด้านช่องทางการบริการ  ร้อยละ  96.1  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  2  และแผนภูมิ  1 

 ตาราง  2  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ( N = 93 ) 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 97.3 1.8 0.4 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.8 2.2 0.2 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 97.8 0.7 0.4 
ด้านช่องทางการให้บริการ 96.1 0.7 0.4 

รวม 97.8 1.7 0.4 
 

แผนภูมิ  1  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                                   
       โนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้าน 
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2.2  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน  พบว่า  งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการและงานป้องกันและควบคุมโรค  ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ  
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 98.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 98.0 งานการขอข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ ร้อยละ 97.7  งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ร้อยละ  97.1  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ร้อยละ  96.0  งานขออนุญาตปลูกสร้าง  ร้อยละ  95.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  3  และ
แผนภูมิ  2 

 ตาราง  3  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงานที่ใช้บริการ 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 97.7 1.7 0.6 
งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 96.0 4.0 0.0 
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง 95.0 3.8 1.3 
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 98.5 1.5 0.0 
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 97.1 1.8 1.0 

งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 99.0 1.0 0.0 

งานการป้องกันและควบคุมโรค 99.0 1.0 0.0 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 98.0 1.0 0.0 

รวม 96.7 2.1 0.3 
 

 

แผนภูมิ  2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                            
      โนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงานที่ให้บริการ 
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3.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ  

3.1  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

3.1.1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ                
คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 97.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ              
ดา้นกระบวนการและขั้นตอน  ร้อยละ 99.4 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ 97.7 ด้านช่องทาง
การให้บริการ  ร้อยละ 97.4 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 96.2 ตามล าดับรายละเอียดดังตาราง  4  
และแผนภูมิ  3 

ตาราง  4  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเมืองพัฒนา  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 99.4 0.6 0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.7 2.3 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.2 2.6 1.3 
ด้านช่องทางการให้บริการ 97.4 1.3 1.3 

รวม 97.7 1.7 0.6 
 

 

แผนภูมิ 3  ร้อยละและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
     โนนเมืองพัฒนา  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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1.1.2 งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  จ าแนกเป็นรายด้าน 

1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านกระบวนการและขั้นตอน  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว  มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง  
การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน   มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว   ร้อยละ  100.0  
รองลงมาคือ  มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน  ร้อยละ 96.2  ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง  5 

 ตาราง  5  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 96.2 3.8 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 99.4 0.6 0 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  และ
สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ  ให้ค าแนะน า ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  ร้อยละ  96.2  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  ร้อยละ  92.3  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 6 

 ตาราง  6  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 100 0 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 96.2 3.8 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

92.3 7.7 0 

รวม 97.7 2.3 0 
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3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม   "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  
และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้   ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  ร้อยละ  96.2  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ร้อยละ  92.3  และสถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการร้อยละ  88.5  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  7 

 ตาราง  7  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

88.5 7.7 3.8 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

92.3 3.8 3.8 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

100 0 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

96.2 3.8 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 96.2 2.6 1.3 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ  ช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ  ร้อยละ  96.2  ตามล าดับ  
รายละเอียดดังตาราง  8 

 ตาราง  8   จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 96.2 3.8 0 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 96.2 0 3.8 
รวม 97.4 1.3 1.3 
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3.2  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

3.2.1  โดยภาพรวมและรายด้าน  พบว่า  ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
96.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 93.3 
และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 92.2  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  9  และแผนภูมิ  4 

 ตาราง  9  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 0 0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.2 8.0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 93.3 6.7 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 100 0 0 

รวม 96.0 4.0 0 
 

   
แผนภูมิ  4  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                       
      โนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   

 

 

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  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  จ าแนกเป็นรายด้าน 

1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านกระบวนการและข้ันตอน  พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  10 

 ตาราง  10  จ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  และ
ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  ร้อยละ  100.0  
รองลงมาคือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  และให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง  ร้อยละ  80.0  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  11 

 ตาราง  11  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 80 20 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 80 20 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 92.0 0.8 0 
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3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ   ความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ  80.0
ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  12 

 ตาราง  12  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

80 20 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

80 20 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 93.3 6.7 0 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  13 

 ตาราง  13  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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3. งานการขออนุญาตปลูกสร้าง 
 3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 95.0 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนและด้านช่องทาง
การให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 91.7 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ร้อยละ 90.0   ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 14 และแผนภูมิ 5 
 

ตาราง 14 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสร้าง โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 0 0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 90.0 5.0 5.0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 91.7 8.3 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 100 0 0 

รวม 95.0 3.8 1.3 
 

    
แผนภูมิ 5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   โนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสร้าง 
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 3.3.2 งานการขออนุญาตปลูกสร้าง จ าแนกเป็นรายด้าน  
 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                           
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 15 
 
 ตาราง 15 จ านวนและร้อยละความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                            
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตรให้บริการ  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  
ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ ร้อยละ 50.0   ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 16 
 
 ตาราง 16 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ที่ให้บริการ 
 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 100 0 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 100 0 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

50 25 25 

รวม 90.0 5.0 5.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                     
งานขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 75. 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 17 

 ตาราง 17 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

75 25 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

75 25 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 91.7 8.3 0 
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 4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 18 

 ตาราง 18 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 3.4 งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 
98.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 98.3
และดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.0 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 19 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 19 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 0 0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.0 4.0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 98.3 1.7 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 100 0 0 

รวม 98.5 1.5 0 
 

    
แผนภูมิ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    โนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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 3.4.2 งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ าแนกเป็นรายด้าน 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความ
ถึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 20 

 ตาราง 20 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  และให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 21 

ตาราง 21 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 90 10 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 90 10 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 96.0 4.0 0 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้
ความรู้  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 90.0 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 22 

 ตาราง 22 จ านวนและร้อยละความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

100 0 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

90 10 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 98.3 1.7 0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุด  ร้อยละ 100 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 23 

 ตาราง 23 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านช่องทางการให้บริการ  

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

3.5 งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ร้อยละ 97.1 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 97.6 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอน  ร้อยละ 97.0                     
ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.4 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 24 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 24 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 97.0 2.4 0.6 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.4 3.6 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 97.6 0.6 1.8 
ด้านช่องทางการให้บริการ 97.6 0 2.4 

รวม 97.1 1.8 1.1 
 

แผนภูมิ 7 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    โนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
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3.5.2 งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ จ าแนกเป็นรายด้าน 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความถึงพอใจ
มากที่สุดคือ  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว  และมีการให้บริการตามล าดับก่อน 
- หลัง ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีความสะดวก
ในการรับบริการแต่ละขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  ร้อยละ  96.4  
และการอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน  ร้อยละ  92.9  ตามล าดับ  รายละเอียด
ดังตาราง 25 

 ตาราง 25 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

92.9 7.1 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

96.4 3.6 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 96.4 3.6 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

96.4 3.6 0 

รวม 97.0 2.4 0.6 
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 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความ
สุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  ร้อยละ 96.4  และสามารถแก้ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ  92.9  ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 26 

 ตาราง 26 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 96.4 3.6 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 96.4 3.6 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

92.9 7.1 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

96.4 3.6 0 

รวม 96.4 3.6 0 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  
และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 
ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ร้อยละ 96.4  และ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ   
ร้อยละ  92.9 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 27 

 ตาราง 27 จ านวนและร้อยละความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

96.4 0 3.6 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

96.4 0 3.6 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

92.7 3.6 3.6 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 97.6 0.6 1.8 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0  รองลงมาคือ  ช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ  ร้อยละ  96.4 ตามล าดับ  
รายละเอียดดังตาราง 28 

 ตาราง 28 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านช่องทางการให้บริการ  

 

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 96.4 0 3.6 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 96.4 0 3.6 
รวม 97.6 0 2.4 
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3.6 งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

  3.6.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ คิดเป็นร้อย
ละ 99.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและดา้นช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 98.3
ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 98.00  ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 29 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 29 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 0 0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 98.0 2.0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 98.3 1.7 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 100 0 0 

รวม 99.0 1.0 0 
 

    
แผนภูมิ 8 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                             
    โนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
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3.6.2 งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จ าแนกเป็นรายด้าน 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมี
ความถึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 30 

 ตาราง 30 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอา
ใจใส่  ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 31 

 ตาราง 31 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 100 0 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 100 0 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

90 10 0 

รวม 98.0 2.0 0 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความ
สะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ "คุณภาพและ
ความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ร้อยละ 90.0 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 32 

 ตาราง 32 จ านวนและร้อยละความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

90 10 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

100 0 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 98.3 1.7 0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 33 

 ตาราง 33 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านช่องทางการให้บริการ  

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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3.7 งานการป้องกันและควบคุมโรค 

  3.7.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค  คิดเป็นร้อยละ 99.0                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอน  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านช่องการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ร้อยละ 96.7  ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 34 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 34 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค  โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 0 0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 100 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.7 3.3 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 100 0 0 

รวม 99.0 1.0 0 
 

     
แผนภูมิ 9 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    โนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค 
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3.7.2 งานการป้องกันและควบคุมโรค จ าแนกเป็นรายด้าน 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความถึง
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 35 

 ตาราง 35 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการป้องกันและควบคุมโรค ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 36 

 ตาราง 36 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 100 0 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 100 0 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการป้องกันและควบคุมโรค ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาด
ของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  "คุณภาพและความ
ทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 
100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ร้อยละ 80.0 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตาราง 37 

 ตาราง 37 จ านวนและร้อยละความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

 

  

 

 

 

 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

80 20 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

100 0 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 96.7 3.3 0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 38 

 ตาราง 38 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านช่องทางการให้บริการ  

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 
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3.8 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 98.0 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนและ
ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 96.7 และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.0  ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 39 และแผนภูมิ 6 

 ตาราง 39 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 100 0 0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.0 0 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.7 3.3 0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 100 0 0 

รวม 98.0 1.0 0 
 

   
แผนภูมิ 10 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      โนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.8.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกเป็นรายด้าน 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความถึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 40 

 ตาราง 40 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

100 0 0 

2.มีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 100 0 0 
3.การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการ
ให้บริการมีความชัดเจน 

100 0 0 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

100 0 0 

5.มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน 100 0 0 
6.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก 
รวดเร็ว 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการทีป่ระชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 41 

 ตาราง 41 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 100 0 0 
2.ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 100 0 0 
3.ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 100 0 0 
4.สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

100 0 0 

5.ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

100 0 0 

รวม 100 0 0 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" 
ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 100.0 
รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 80.0 ตามล าดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 42 

 ตาราง 42 จ านวนและร้อยละความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

100 0 0 

2.ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

100 0 0 

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 100 0 0 
4."ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

80 20 0 

5."คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ 

100 0 0 

6.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

100 0 0 

รวม 96.7 3.3 0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 43 

 ตาราง 43 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านช่องทางการให้บริการ  

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 100 0 0 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

100 0 0 

3.ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ 100 0 0 
รวม 100 0 0 

 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ควรเพิ่มไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านและท้องถนนตามซอย 

  4.2 อยากให้มีรถดับเพลิงประจ าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

  4.3 ควรมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแลเรื่องถนน  เพราะทางขรุขระมาก                                                                                             
          4.4 บุคลากรน้อย                                                                                                                             
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน 

 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
โนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด                 
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนาใน 8 งาน ได้แก่ งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน  งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  งานการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานการข าระภาษีบ ารุงท้องที่  
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  งานการป้องกันและควบคุมโรค  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงได้มา
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นผู้ประเมิน จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 93 คน โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณการมารับบริการ  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ และ มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับ
ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในเขตพ้ืนที่การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 
2561  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวอเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความถึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่ใช้บริการ 
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 และเพศชาย ร้อยละ 33.33 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 41.94 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 34.41 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.24      
รองลองมาคือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.01 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 
62.37 และรองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.58 
 

1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

1.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 97.8 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  ร้อยละ 97.8 รองลงมาคอื ด้านขั้นตอนและกระบวนการ ร้อยละ 97.3 และด้านช่องทางการให้บริการ 
ร้อยละ 96.1  ตามล าดับ 
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 2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ พิการและงานป้องกันและควบคุมโรค  ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือ                
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 98.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 98.0 งานการขอข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ ร้อยละ 97.7  งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ร้อยละ  97.1  งานการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ร้อยละ  96.0  งานขออนุญาตปลูกสร้าง  ร้อยละ  95.0   ตามล าดับ 
 

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 2.1  งานการขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
ร้อยละ 97.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ด้านกระบวนการ
และขั้นตอน  ร้อยละ 99.4 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ 97.7 ด้านช่องทางการให้บริการ  
ร้อยละ 97.4 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 96.2 ตามล าดับ 
 2.1.1 งานการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ จ าแนกเป็นรายด้าน 

 1 )   ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ขั้ น ต อ น                                                                                 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งาน
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านกระบวนการและข้ันตอน  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว  มีการให้บริการตามล าดับ
ก่อน– หลัง  การอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน  มีผังล าดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  ร้อย
ละ  100.0  รองลงมาคือ  มีความสะดวกในการรับบริการแต่ละขั้นตอน  ร้อยละ 96.2  ตามล าดับ  

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  และ
สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ  ให้ค าแนะน า ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  ร้อยละ  96.2  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  ร้อยละ  92.3  ตามล าดับ 
 

 3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม   "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  
และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้    ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  ร้อยละ  96.2  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ร้อยละ  92.3  และสถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการร้อยละ  88.5  ตามล าดับ   
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 4)  ด้านช่องทางการให้บริการ   

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการขอ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ  ช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ  ร้อยละ  96.2  ตามล าดับ  
 2.1.2 งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  จ าแนกเป็นรายด้าน 
   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 
96.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 93.3 
และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 92.2ตามล าดับ 

1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านกระบวนการและข้ันตอน  พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ   

2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  และ
ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  ร้อยละ  100.0  
รองลงมาคือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  และให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง  ร้อยละ  80.0  ตามล าดับ   

3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ   ความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ  100.0  รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ  80.0
ตามล าดับ  

4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  งานการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง  14 
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 2.1.3  งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  จ าแนกเป็นรายด้าน 

       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขออนุญาตปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 95.0 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอน
และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 91.7 ดา้น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ 
 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                           
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ   
 

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                            
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตรให้บริการ  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  
ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ ร้อยละ 50.0 
 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                     
งานขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ  และ"ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 75. 
ตามล าดับ  

 4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ 
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 2.1.4 งานการรับช าระภาษีโรงเรือนละที่ดิน  จ าแนกเป็นรายด้าน 

      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คิดเป็นร้อยละ 
98.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 98.3
และดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.0 ตามล าดับ 
 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความ
ถึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ   

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  และให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพ
และความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้
ความรู้  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 90.0 
ตามล าดับ  

 4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุด  ร้อยละ 100 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 24 
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 2.1.5 งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  จ าแนกเป็นรายด้าน 

      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ร้อยละ 97.1 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 97.6 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  ร้อยละ 97.0                     
ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.4 ตามล าดับ 
 

  1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความถึงพอใจ
มากที่สุดคือ  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว  และมีการให้บริการตามล าดับก่อน 
- หลัง ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีความสะดวก
ในการรับบริการแต่ละขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  ร้อยละ  96.4  
และการอธิบาย ชี้แจง และน าขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน  ร้อยละ  92.9  ตามล าดับ   

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความ
สุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  ร้อยละ 96.4  และสามารถแก้ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ  92.9  ตามล าดับ  

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  
และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 
ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ร้อยละ 96.4  และ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ   
ร้อยละ  92.9 ตามล าดับ 

 4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0  รองลงมาคือ  ช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย  และความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ  ร้อยละ  96.4 ตามล าดับ   
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 3.6 งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  จ าแนกเป็นรายด้าน 

      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการร้อยละ 
99.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนและดา้นช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 98.3
ดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 98 ตามล าดับ 
 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมี
ความถึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ   

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ  ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอา
ใจใส่  ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้านี้ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความ
สะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ "คุณภาพและ
ความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ร้อยละ 90.0 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 33 

 4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตาราง 34 
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 3.7 งานป้องกันและควบคุมโรค 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานป้องกันและควบคุมโรค  ร้อยละ 99. 0                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านช่องการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ร้อยละ 96.7  ตามล าดับ 
 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความถึง
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ  

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานการป้องกันและควบคุมโรค ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานการป้องกันและควบคุมโรค ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาด
ของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  "คุณภาพและความ
ทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 
100.0 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ร้อยละ 80.0 ตามล าดับ  

 4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานการป้องกันและควบคุมโรค  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ   
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 3.8 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร้อยละ 98.0 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนและ
ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 96.7 และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 96.0 ตามล าดับ 
 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                   
งานการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความถึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ 

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                               
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการทีป่ระชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ  100.0  ตามล าดับ  

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                          
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  "คุณภาพและความทันสมัย" 
ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 100.0 
รองลงมาคือ "ความเพียงพอ"ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 80.0 ตามล าดับ 

 4) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา                                
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ทุกข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ   

 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ควรเพิ่มไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านและท้องถนนตามซอย 

  4.2 อยากให้มีรถดับเพลิงประจ าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

  4.3 ควรมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแลเรื่องถนน  เพราะทางขรุขระมาก                                                                                             
          4.4 บุคลากรน้อย                                                                                                                             
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