


มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
คะแนนเต็ม 25 
คะแนนท่ีได้  
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 -หน่วยงานหรือสถาบันที่ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
-จ านวนประชากรในพื้นท่ี ณ วันท่ีด าเนินการ
ส ารวจ จ านวน 6,306 คน 
-จ านวนประชากรผู้กรอกแบบส ารวจ จ านวน 
367 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรท่ี
ตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวม ร้อยละ 95.99 
แยกตามงานบริการได้ดังนี้  

(1) งานด้านกฎหมาย 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.41 

(2) งานด้านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.95 

(3) งานด้านบริการงานจัดเก็บรายได้
ภาษ ี

 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.97 
(4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.91 

(5) งานด้านสาธารณสุข 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.73 

 
เอกสารหน้า..............ถึงหน้า.............. 
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ค ำน ำ 

 การศึกษาเพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม 

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม กับ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัด 

บึงกาฬ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

23 มีนาคม พ.ศ. 2548 

 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้มีความมุ่งหมายท่ีจะประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ท่ีเน้นการประเมินผลเชิงระบบ

เพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังได้ท าการประเมินผล

ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและใช้

เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

 การศึกษาเพื่อประเมินครั้งนี้ ส าเร็จลงได้ เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ท่ีอ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและขอขอบคุณ     

คณะผู้ช่วยนักวิ จัยทุกท่าน ท่ีใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนให้ข้อมูลทุกท่าน ท าให้            

การด าเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัย

นครพนม จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

                                                                                            มหาวิทยาลัยนครพนม 

                                                                                                กันยายน  2563 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

(Executive Summary) 

 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ัวไปเพื่อส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมิน
ระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านกฎหมาย 2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 
ด้านการศึกษา 3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 4) เพื่อประเมินระดับความพึง
พอใจในการบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 5) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการ
งานด้านสาธารณสุข และเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการงานท้ัง 4 ด้าน คือ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวย  
ความสะดวก 
 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการบริการงานท้ัง 5 งานบริการ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่ามอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.99 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49) 
เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า งานบริการด้านกฎหมายมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อย

ละ 96.41 ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.43) จัดอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.97 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด งานบริการ 

ด้านการศึกษาโดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.95 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.47) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีค่าเฉล่ีความพึงพอใจร้อยละ 95.91 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.48) 
จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด และงานบริการด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95 .73 

( ̅ = 4.79, S.D. = 0.56) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุดแสดงให้เห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอบึงเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีศักยภาพสูงในการ ให้บริการท่ีดีและให้การ
บริการด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม  
 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นองค์กร 
ท่ีมีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และท่ีส าคัญควรพัฒนาการให้บริการ  อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร้อยละ 95.99 (ได้ 10 คะแนน) 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน  

 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว        

ทุกประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือก าลังพัฒนา มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นและท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  เป้าหมายของการบริการ

ประชาชนนั้นเป็นส่ิงท่ีวัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจ  มากน้อยเพียงใดซึ่งในสังคม     

มีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ท าให้มาตรการในการตรวจสอบและประเมิน ด าเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่าง   

กับภาคเอกชนท่ีสามารถด าเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบ ผลขาดทุนและก าไรของแต่ละปีว่าเพิ่มหรือลด 

ท้ังนี้มาตรการวัดผลก าไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขท่ี สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการ

ด าเนินการตลอดท้ังปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐ แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี  

ท่ีผ่านมาท้ังในประเทศและต่างประเทศก็ต่าง พยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพ     

ในการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว ทัศนคติและจิต บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิด     

ของภาคเอกชนและส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีรัฐควรจัดหาเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และท่ัวถึง แต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ      

การปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้น า แนวคิดสัญญา/ 

ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มี การ

ปฏิบัติงานท่ีมุ้งเน้นเป้าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการส าคัญของการบริหาร จัดการท่ีมุ้งเน้น

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ 2543 ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการ กระจายอ านาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ไม่เป็นแผนท่ีเบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้

จากประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ได้ก าหนด กรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการก าหนดนโยบายและการ

บริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเด่ียวและความมีเอกภาพของประเทศ 2) ด้านการบริหารราชการ

แผ่นดินและการบริหารราชการส่วน ท้องถิน่โดยปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามา ด าเนินการแทนเพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบ

ภารกิจมหาภาคและ ภารกิจท่ีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ากับดูแลองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นใน ด้านนโยบายและ ด้านกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตาม 

ประเมินผล 3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ  สาธารณะ 

ท่ีดีขึ้นไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ

มากขึ้น รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม  ด าเนินงาน และติดตาม

ตรวจสอบแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา จากอ านาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ท่ีจะรับการถ่ายโอน รวมท้ังการสร้าง

กลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการ  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องภารกิจ     

ท่ีถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการท่องเท่ียว 5) ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและ 6) ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญา ท้องถิน่ ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ท่ีจัดต้ังขึ้นในเขต ชุมชน

ชนบท ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมีรูปแบบการ  บริหารงาน

แบบสภาต าบลได้จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ 2499 เรื่อง ระเบียบ

บริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของต าบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็น

แนวทางน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ.ศ 2537 ได้มี การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

สภาต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 425 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 นับต้ังแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันท่ี 2 มีนาคม 2538 ท าให้มีการปรับฐานะการ
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บริหารงานในระดับต าบล โดยการเปล่ียนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบล ท่ัวประเทศเป็นรูปแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2542 : 169 -170) 

 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ ซึ่งมีความ

เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องติดต่อและ

ให้บริการแก่ประชาชน ท้ังในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว บริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 

กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าท่ี ท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น มาก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) 

 ดังนั้น ภารกิจส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ความรับผิดชอบ (Accountability) 

ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ  คุณภาพการให้บริการ   

ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วยเช่นกันใน การมุ่งเน้นการตอบสนอง 

ต่อตัวแสดง (Actor) ท่ีอยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้าน การเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้   

ดุลยพินิจท่ีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ  กลุ่มและปัจเจกบุคคลท่ีหลากหลาย 

ท่ีอ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้ เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าท่ีท่ีมาจาการเลือกต้ัง 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดท่ีส า คัญประการหนึ่งท่ีเข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ 

(Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนว ใหม่ (New Public Management : NPM) ท่ีน าไปสู่

การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยน าแนวคิดทางการตลาด (Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการ 

ของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือน ลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจ าเป็นท่ีจะต้องตอบสนอง

ความคาดหวังและให้บริการลูกค้า ด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 –55) 

 นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและ สนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วน ราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ, 2546) 
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น หลักเกณฑ์

ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอ านวยความ สะดวกในการ

ให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน การปฏิบัติราชการ 

รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้

เป็นไปตามหมวดท่ี 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของ  ภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจ 

ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น  ส าานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการโดยอยู่

ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (ส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

 มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ  

เป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น ผลส าเร็จ

ในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตของส่วน

ราชการ เป็นต้น  

 มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส า คัญกับผู้รับบริการในการ 

ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น  

 มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ  

ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและ         

การตรวจสอบภายใน เป็นต้น  

 มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับ        

การเปล่ียนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ 

เปล่ียนแปลง เป็นต้น 

 การประเมินท้ัง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ าเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน     

รางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อน าไปปรับปรุง

การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีท่ีส่วนราชการ  ด าเนินการ
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ให้บริการ ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด หรือสามารถเพิ่มผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดย ไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย 

และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

 ส าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่าง  

ไปจากส่วนราชการท่ัว ๆ ไป “ส่วนราชการ” ตามมาตรท่ี 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการ 

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่ีอยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 

52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามแนวทางของพระราช

กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ท่ีสอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และ หมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้

และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดท า หลักเกณฑ์

ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใช้กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระ

ราชกฤษฎีการาชการท้ัง 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติท่ี 3 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ, 2546 ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  เป็นส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางท่ีมีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมิน  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น          

ท่ีมีหน่วยงาน รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่น      

จึงได้รับ การประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ให้เป็นหน่วยงานกลางท่ีจะด าเนินการประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการ

ปฏิบัติราชการใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ซึ่งการ
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ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัย

เชิงประเมินตามกิจกรรมของงานบริการหรือโครงการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

จ านวน 5 งานบริการ ท่ีต้องการประเมินคือ 

 1. ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการงานด้านกฎหมาย 

 2. ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการงานด้านการศึกษา 

 3. ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการงานด้านบริการงานจัดเก็บรายได้ภาษี 

 4. ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 5. ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการงานด้านสาธารณสุข 

 ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัด

บึงกาฬ น าไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นและเป็นสารสนเทศ ส าหรับ

ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ต่อไป 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน  

 1. วัตถุประสงค์ท่ัวไป  

 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ     

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ ให้บริการ        

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  

 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ  

  1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านกฎหมาย 

  2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการด้านการศึกษา 
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  3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

  4) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  5) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านสาธารณสุข 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1. ประชากร  

  - ประชากรท่ีท าการประเมิน ประชากรท้ังส้ิน 6,306 คน ท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดย วิธีการสุ่ม

ประชากรแบบง่ายของจ านวนประชาการท้ังหมด ดังนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 376 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 กรอบการประเมิน 

 

 

 

บริบท (Contexts) 

*สภาพแวดล้อมของ

การให้บริการ 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบในการประเมินผล 

 

1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

*บุคลากรผู้ให้บริการ 

*ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ (Processes) 

*กระบวนการให้บริการ 

ผลผลิต (Products) 

*ผลการด าเนินงานภาพรวม 

*ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

การสะท้อนผล (Feedback) 

*จุดแข็ง 

*จุดอ่อน 

*ข้อเสนอแนะ/การพฒันาศักยภาพ 
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 2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อจะน ามาใช้ในการปรับ

ทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  

 3. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี  ความชอบ 

ของบุคลากรขององค์กร     

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพื่อให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน เรื่อง “โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ท่ีใช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้  

 1. “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้มารับบริการในขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ ประจ าปี 2561  

 2.“การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

 3. “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเกิดจากการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม ใน 4 ด้าน ดังนี้  

  3.1) “ขั้นตอนการให้บริการ” หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการท่ีไม่ซับซ้อน มีการ

จัดล าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม 

  3.2) “ช่องทางการให้บริการ” หมายถึง มีช่องทางการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหลากหลายช่องทาง ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  

  3.3) “เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ท่ีท าหน้าท่ี

ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบรู้ และสามารถให้ค าแนะน า 

แก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง  

  3.4) “ส่ิงอ านวยความสะดวก” หมายถึง อาคารสถานท่ี เช่น ห้องพัก ห้องน้ า ท่ีจอดรถสะดวกแก่การ

ให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพียงพอแก่การ ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีมีการจัดให้อย่างเหมาะสม  

 4. “อบต.” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล  

 5. “องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ                                          
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บทที่ 2 

แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการ วิจัย 

ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

 1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 2. ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล  

 3. องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล  

 4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

 5. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 6. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  

 7. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

 8. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

 9. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

 10. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้จาก  

การแสดงออก “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็น ความรู้สึก

ท่ีมีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่องของบุคคล       

เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลท่ีมีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยท่ัวไปตรงกับค าภาษาอังกฤษ “Satisfaction” 

ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้  

 กูด (Good. 1973 : 384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึงพอใจ 

ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่องานของเขา  

 แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งท่ีใช้ ส าหรับ  

วัดคุณภาพของงาน  
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 วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

“ความรู้สึกท่ีมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” จากค าจ ากัดความ

ข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น ด้านวัตถุหรือ

ด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือส่ิงท่ีมีการน าเสนอในรูปแบบท่ีน่าพอใจ  

 สุโท เจริญสุข (2519 : 23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ(Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็น    

ส่วนส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง”  

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการ  

ของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้         

อีกประการหนึ่ง 

2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล  

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า        

“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้โดย         

จะปรากฏ ในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลท่ีได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและ

ประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังท าหน้าท่ีเป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรท้องถิ่น      

มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้เพียงใด ผลการด าเนินงานตามแผน

เป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายใน     

ทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) 

2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล  

 ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก คือ ส่วนปัจจัย    

น า เข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output) (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้  

 1. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือปัจจัยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อเข้าสู่ระบบติดตาม        

และประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน  
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 2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่งจะท าให้

ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ ท่ีก าหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพียงใด            

เพื่อบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน สู่การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้ 

เน้นการติดตามการด าเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

 3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์”      

ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ บุคลากร 

หน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่  ความพึงพอใจ

ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการ      

ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 

2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

 แผนการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีสาระส าคัญบนพื้นฐานหลักการท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   

ท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ประเด็น ดังนี้  

 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

 3) การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

 4) การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

 6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิ จัยและพัฒนา               

และนวัตกรรม  

 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ ประโยชน์

อย่างยั่งยืน  

 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
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 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2.5 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Strategic Issues) 

 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี 

สมรรถนะสูง  

เป้าประสงค์  

 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมมาใช้ในการ  

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพร้อมเชิงรุกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ  

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการให้ ค าแนะน า

ปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) อย่างมีมาตรฐานและทันความต้องการ  

 5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO: High Performance 

Organization) 

ตัวชี้วัด  

 1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์การและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 3. ค่าคะแนนการประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการ และการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร       

จัดการภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.1 วางแนวทางก าหนดทิศทางการน าองค์การบริหารภาพลักษณ์และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  

 1.2 พัฒนาและน าการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อขับเคล่ือนกระบวนงานกรมส่งเสริมการปกครอง  

ท้องถิ่น  

 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
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 1.4 ส่งเสริมการน าการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 1.5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์การ  

 1.6 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการกระบวนการภายใน  

 1.7 เตรียมความพร้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  

 1.8 พัฒนาระบบประเมินและติดตามผลลัพธ์การด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์  

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ  

ของประชาชนในพื้นท่ี  

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ  

บ้านเมืองท่ีดี  

ตัวชี้วัด  

 1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน    

การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการตาม  

 2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีน าแผนชุมชนสู่การพัฒนา

ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 3. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา  

 2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและการ      

มีส่วนร่วมของประชาชน  

 2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 2.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบียบ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  

ภาพรวม  

 2.4 สร้างและใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและตรวจสอบการ  

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.5 พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าการวางแผนมาใช้เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา 

ท้องถิ่น  

 2.6 พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.7 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดต้ังหรือ 

เปล่ียนแปลงยกฐานะ  

 2.8 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก           

ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์  

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาตามหลักธรรมาภิบาล  

 2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  

 

 

ตัวชี้วัด 

 1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน    

การปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

 2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  

แนวทางการพัฒนา  

 3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
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 3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและ  

กิจการสภา  

 3.3 พัฒนากฎหมาย กฎ/ระเบียบ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3.4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ     

มีจริยธรรมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถ่ินให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้  

เป้าประสงค์  

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภาพในการบริหารงานการเงินและการคลังให้พึ่งพา  

ตนเองได้  

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ท่ีสามารถจัดเก็บเองต่อรายได้ท้ังหมดเพิ่มข้ึน 

 ตัวชี้วัด  

 1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน     

การปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานการเงินและการคลังตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

 2. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดเก็บเอง (เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2554)  

 3. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลัง  

แนวทางการพัฒนา 

 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการบริหารการเงินและการคลัง  

ท้องถิ่น  

 4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารการเงินและการ  

คลังท้องถิ่น 

 4.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 4.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 4.5 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินในการ

พัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ 

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของ  

ประชาชน ท้ังภารกิจท่ีด าเนินการเองภารกิจถ่ายโอน และภารกิจท่ีริเริ่มใหม่ 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน  

ยุทธศาสตร์ประเทศและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง             

แบบร่วมมือกัน  

ตัวชี้วัด 

 1. ค่าคะแนนการประเมินร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน    

การปฏิบัติราชการด้านการให้บริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

 2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะร่วมกัน  

 3. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนา  

 5.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการจัดบริการสาธารณะ  

 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ  

 5.3 สร้างและใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น  

 5.4 พัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานตามภารกิจถ่ายโอน  

 5.5 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.6 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน    

ในท้องถิ่น  

 5.7 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
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 5.8 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและ         

จัดสรรสวัสดิการทางสังคม  

 5.9 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านสาธารณสุข  

 5.10 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 5.11 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้  

 5.12 เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  

 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไป สู่การปฏิบั ติ  โดยมีห ลัก คิด ท่ีว่ า               

ภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทาง        

การพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

จุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิสัยทัศน์ในท่ีสุด  

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า

โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้

กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ  

 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ปี  

 4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

2.7 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามจัดท าแผนพัฒนา 3 ปีข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดรายละเอียด

แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนปรับปรุงทุกปี โดยการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปีจะมีความเช่ือมโยง 

กับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบ มุ่งเน้นผลงาน 

 

 

2.8 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วก็จะถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนด

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ดังนี้  

 1. คณะกรรมการพัฒนาท้อถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา ให้สอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหา  

ความต้องการของประชาชนและชุมชนโดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผน

ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา       

ความต้องการ และข้อมูลต่าง ๆ น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนสามปีเพื่อเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

 4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

และเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสามปี 

ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพื่อด าเนินการต่อไป หลังจากนั้นจึงแจ้ง คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดและหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องและประชาชน

ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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2.9 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง  

รอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด า เนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังใน 

เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า มาตัดสินใจก าหนดแนวทาง 

การด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 แผนพัฒนาสามปีต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 

ท้ังนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนต าบลโสกก่ามอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาอ าเภอและนโยบายผู้บริหารด้วย โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีการแต่งต้ังคณะท างานหลายคณะเพื่อให้

ได้มา ซึ่งแผนพัฒนาสามปีท่ีมาจากประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ระดมสมอง ความคิด ในการจัดท าแผน 

เพื่อให้ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวต าบลโสกก่ามอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
  1. ด้านกายภาพ 

ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
   หมู่ที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ หมู่บ้าน 

1 บ้านโสกก่าม 7 บ้านโนนส าราญ 
2 บ้านนาตาไก้ 8 บ้านหนองปลาดุก 
3 บ้านยางเรียน 9 บ้านถ้ าพระ 
4 บ้านหนองปะต่าง 10 บ้านโนนส าราญใต้ 
5 บ้านบ่อพนา 11 บ้านโนนงาม 
6 บ้านดงสว่าง 12 บ้านเจริญสุข 

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง)  

          ต้ังอยู่ท่ี  159  หมู่  2  ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์/โทรสาร  042 – 490905 
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   1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของต าบล มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงและราบลุ่มน้ าท่วมถึง เป็นพื้นท่ีส าหรับท่ีอยู่อาศัย

ประมาณ 30%  เป็นพื้นท่ีส าหรับการเกษตร 65 %  และมีพื้นท่ีส่วนอื่น 5%  มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดู
หนาว) 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช้ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง มักเกิดไฟป่าเป็นประจ า 

อุณหภูมิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกชุกทุกปี มีความช้ืนเย็นสบาย ปริมาณน้ าฝน

เฉล่ียต่อปี ประมาณ 1,000 – 1,700 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น มีหมอก ปกคลุม

โดยท่ัวไป อุณหภูมิเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียส    
  

1.4 ลักษณะของดิน 
   สภาพดินพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง ส่วนของหินบนหลังภูวัว ส่วนมากเป็นหิน
ทรายมีลักษณะเป็นลานหิน 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าท่ีเป็นแหล่งน้ าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  5 แห่ง สระน้ า  3 แห่ง 
    หนองน้ า 3 แห่ง บ่อน้ าดิน 2 แห่ง 
    ล าคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล 36 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  9 แห่ง 
    อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

  
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
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  สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัดกระจาย
ท่ัวไป พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบ มีดังนี้ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วนไม้พืน้ล่างเป็น
ไม้จ าพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ 
  
   2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีท้ังหมด 12 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน     
ท าหน้าท่ีปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและ
อีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน 
ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม ในปี พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 3,382 คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน  4,322  คน        
คิดเป็น ร้อยละ 78.25  

จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเขตการปกครอง  
ดังนี้ 

2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลโสกก่าม แยกออจากต าบลบ้านต้อง เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  2532 โดยมีจ านวนท้ังหมด  

4 หมู่บ้าน และได้แยกบ้านโสกก่าม ออกเป็น 1 หมู่บ้าน คือบ้านหนองปลาดุก  ต าบลโสกก่ามอยู่ห่างจากอ าเภอเซ
กา ประมาณ 26 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 42.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,670 ไร่  แยกเป็นพื้นท่ีการเกษตร 
19,846 ไร่ พื้นท่ีอื่น ๆ 6,824 ไร่   

 
 

      อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลท่าดอกค า  อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต้    ติดต่อกับ  ต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
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หมู่บ้านท่ี  1    บ้านโสกก่าม (หมู่ท่ี 1)   
หมู่บ้านท่ี  2    บ้านนาตาไก้ (หมู่ท่ี 2)   
หมู่บ้านท่ี  3    บ้านยางเรียน (หมู่ท่ี 3)   
หมู่บ้านท่ี  4    บ้านหนองปะต่าง (หมู่ท่ี 4)   
หมู่บ้านท่ี  5    บ้านบ่อพนา (หมู่ท่ี 5)   
หมู่บ้านท่ี  6    บ้านดงสว่าง (หมู่ท่ี 6)   
หมูบ่้านท่ี  7    บ้านโนนส าราญ (หมู่ท่ี 7)   
หมู่บ้านท่ี  8    บ้านหนองปลาดุก (หมู่ท่ี 8)   
หมู่บ้านท่ี  9    บ้านถ้ าพระ (หมู่ท่ี 9)   
หมู่บ้านท่ี  10  บ้านโนนส าราญใต้ (หมู่ท่ี 10)   
หมู่บ้านท่ี  11  บ้านโนนงาม (หมู่ท่ี 11)   
หมู่บ้านท่ี  12  บ้านเจริญสุข (หมู่ท่ี 12)   

 
2.2 การเลือกต้ัง 

องค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม ออกเป็น 12 เขต ตามเขตหมู่บ้าน         

ประชาชนในต าบลโสกก่าม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตยังมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเม่ือวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2556)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  4,322  คน 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 3,382  คน       
คิดเป็นร้อยละ 78.25  

 
 
 
 
 

3. ประชากร 
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 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร (ณ  กันยายน  2559) 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร รวม 

ชาย หญิง 
1 บ้านโสกก่าม 230 424 422 846 
2 บ้านนาตาไก้ 188 329 313 642 
3 บ้านยางเรียน 123 216 183 399 
4 บ้านหนองปะต่าง 39 70 61 131 
5 บ้านบ่อพนา 268 456 436 892 
6 บ้านดงสว่าง 184 357 293 650 
7 บ้านโนนส าราญ 195 357 353 710 
8 บ้านหนองปลาดุก 108 170 180 350 
9 บ้านถ้ าพระ 63 114 99 213 
10 บ้านโนนส าราญใต้ 135 290 255 545 
11 บ้านโนนงาม 117 230 220 450 
12 บ้านเจริญสุข 127 226 201 427 

รวม 1,777 รวม 6,255 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

หมู่ที่ 
 
 

กลุ่มอายุ 
0-6 ป ี 7-12 13-18 19-59 60 ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1-12 246 213 291 234 314 288 1,920 1,982 366 401 
รวม 6,255 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15–60 ปีเต็ม ร้อยละ 80  อ่าน เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
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ปัญหาคือ ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขต
พื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 
  การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน   
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโรงเรียน/สังกัด จ านวนครู (คน) 

(ข้าราชการ) 
จ านวนครู(คน) 
(พนักงานจ้าง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

 1 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโสกก่าม 1 2 23 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบ่อพนา 1 1 24 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงสว่าง 1 2 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนส าราญ 2 - 41 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางเรียน 1 - 22 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาตาไก้ - 1 30 

รวม 6 6 165 
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 17 3 251 
โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 13 4 287 
โรงเรียนโนนส าราญยางเรียน 9 - 171 
โรงเรียนบ้านดงสว่าง 8 2 76 
โรงเรียนบ้านบ่อพนา 7 1 91 

รวม 54 10 876 
 
4.2 สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน โรคเอดส์            
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโสกก่าม ได้จัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้  ซึ่งก็
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ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับเด็ก แรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กนิอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยัง
ไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม
พยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  หน่วยงานด้านสาธารณสุขในต าบล 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  1   แห่ง      
 
    4.3 อาชญากรรม 
  ต าบลโสกก่ามไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  การ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือ
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลัง
จาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาท่ีปัจจุบันไม่
สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ท้ังท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องหาวิธีท่ีจะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถด าเนินการได้              

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตต าบล  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรโสกก่าม  พบว่าในชุมชนมีผู้ท่ีติดยาเสพ

ติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับผู้น า  ประชาชน  หน่วยงาน
ราชการท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น เช่น การณรงค์                
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  การเข้าค่ายบ าบัด  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ี     
ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด   
 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
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1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. ด าเนินรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
3. ด าเนินการประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
5. ด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ    
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

 
5.2  การประปา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียน
เรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และแหล่งน้ าดิบในการ
ผลิตประปามีความต้ืนเขิน  น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับ
บริโภคได้  เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ แต่ได้น าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปีท้องถิ่น 
เพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง              
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

5.3 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์        
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    

5.4  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ร้อยละ  70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  รายละเอียดเส้นทางคมนาคมมีดังนี้ 
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ถนนสายหลักท่ีเช่ือมกับอ าเภอ  (ถนนลาดยาง 65% และถนนลูกรัง 35%) 
  ถนนภายในหมู่บ้าน  (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70% และถนนลูกรัง 30%) 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ยางพารา  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      80    ของจ านวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ      10    ของจ านวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       5    ของจ านวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพประมง  ร้อยละ       5    ของจ านวนประชากรท้ังหมด      

6.2 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามมีแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญคือ น้ าตกถ้ าพระ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี
หมู่บ้านถ้ าพระ หมู่ 9 และได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ    

6.3 อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จ านวน   6   แห่ง 

           6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  2  กลุ่ม  คือกลุ่มเห็ดนางรม และแจ่วบองแม่บ้านเจริญสุข 
 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 (1)  บ้านโสกก่าม   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,488  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  220  ครัวเรือน 

  1,243       ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  225  ครัวเรือน 

  3,494       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
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          (2)  บ้านนาตาไก้  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,085  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  180  ครัวเรือน 

  880         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  180  ครัวเรือน 

  2,192       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

  
(3)  บ้านยางเรียน  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,358  ท าการเกษตร  ดังน้ี 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  128  ครัวเรือน 

  422         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  129  ครัวเรือน 

  2,616       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
สวน   เงาะ             
. 

  1      ครัวเรือน 

  10            ไร่  200    กก./ไร่     1,000    บาท/ไร่   6,000  บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่  ไ.ไร่มันส าปะหลัง   4      ครัวเรือน 

  30            ไร่  2,000 กก./ไร ่     300    บาท/ไร่   4,000  บาท/ไร่ 

 (4)  บ้านหนองปะต่าง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  450  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต    8      ครัวเรือน  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่
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ชลประทาน   128         ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             

. 
  39     ครัวเรือน 

  414         ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
(5)  บ้านบ่อพนา  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,473  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  266  ครัวเรือน 

  1,150        ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  297  ครัวเรือน 

  3,104       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
(6)  บ้านดงสว่าง  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,633  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

183    ครัวเรือน 

  651          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  183  ครัวเรือน 

  4,552       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
7)  บ้านโนนส าราญ  
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มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,631   ท าการเกษตร  ดังน้ี 
 
 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  192  ครัวเรือน 

  600          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  190  ครัวเรือน 

  2,123       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
(8)  บ้านหนองปลาดุก  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,847   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  103  ครัวเรือน 

  596         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  105  ครัวเรือน 

  2,031      ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
(9)  บ้านถ้ าพระ  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  694   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  10     ครัวเรือน 

  193         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา               60    ครัวเรือน  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
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.   468         ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่มันส าปะหลัง   4      ครัวเรือน 

  400         ไร่  3,000 กก./ไร ่     1,500    บาท/ไร่   1,200  บาท/ไร่ 

 
(10)  บ้านโนนส าราญใต้  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,344  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  134  ครัวเรือน 

  552         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  134  ครัวเรือน 

  2,260       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
(11)  บ้านโนนงาม  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,577  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  110  ครัวเรือน 

  418         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  110  ครัวเรือน 

  1,928       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
(12)  บ้านเจริญสุข  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,315   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
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 นอกเขต
ชลประทาน 

  123  ครัวเรือน 

  414          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  123  ครัวเรือน 

  1,555       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
(1)  บ้านโสกก่าม   

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
 
แหล่งน้ า 

 
ไม่มี มี ทั่วถึงหรือไม ่

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 

4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ      60 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      60 
4.6 อื่นๆ       
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
(2)  บ้านนาตาไก้  

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า ไม่ มี ทั่วถึงหรือไม ่
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 มี 
 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ 

ของครัวเรือน 
ที่เข้าถึง 

4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ       
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

(3)  บ้านยางเรียน  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า 

 
ไม่
มี 

มี ทั่วถึงหรือไม ่

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 

4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ       
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 
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(4)  บ้านหนองปะต่าง  
   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า 
 

ไม่
มี 

มี ทั่วถึงหรือไม ่

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 

4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ       
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
 
(5)  บ้านบ่อพนา  

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า 

 

ไม่ม ี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
 เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วน       
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ภูมิภาค) 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ       
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
(6)  บ้านดงสว่าง  

   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า 

 

ไม่ม ี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
 เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ      60 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ       
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
 (7)  บ้านโนนส าราญ  

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า ไม่

มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 
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  เพียงพอ ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

      

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ ประปาหมู่บ้าน      60 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
(8)  บ้านหนองปลาดุก  

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า 

 

ไม่ม ี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
 เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ      60 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ         
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

(9)  บ้านถ้ าพระ  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า 
 

ไม่ม ี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
 เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ      60 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ         
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
(10)  บ้านโนนส าราญใต้  

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า 

 

ไม่ม ี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
 เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ      60 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

     60 
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4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ         
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
 (11)  บ้านโนนงาม  

4 ) ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า 

 

ไม่ม ี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
 เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ        60 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

         60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ          
4.6 อื่นๆ ประปาหมู่บ้าน       60 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
(12)  บ้านเจริญสุข  

4 ) ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค) 
แหล่งน้ า 

 

ไม่ม ี มี ทั่วถึงหรือไม่ 
 เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
ของครัวเรือน 

ที่เข้าถึง 
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4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ประปาหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      60 
4.6 อื่นๆ             
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม ่
 เพียงพอ          ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     40     ของหมู่บ้าน 

 
 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   98  

     วัด      10    แห่ง         
       ส านักสงฆ์   1    แห่ง 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  2 
        ส านักคริตส์    1   แห่ง 

8.2 ประเพณีและงานประจ าป ี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตต าบลโสกก่ามได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเล้ียงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  และวิธีการจับ   
ปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน    
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8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลโสกก่าม ได้ผลิตแจ่วบองเพื่อจ าหน่ายในชุมชนและนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว
น้ าตกถ้ าพระ     
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งมีไม่เพียงพอในด้านการเกษตร เนื่องจากเกิดปัญหาแหล่งน้ าต้ืนเขินในฤดูแล้ง น้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมากในการ
ด าเนินการ  

9.3 ภูเขา  ในเขตต าบลโสกก่าม  มีภูเขาช่ือ ภูวัว 
9.4  ป่าไม้  ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัดกระจายท่ัวไป 

พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบ มีดังนี้ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วนไม้พื้นล่างเป็นไม้
จ าพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ 

9.5 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นท่ีของต าบลโสกก่ามส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย  พื้นท่ีสาธารณะ  

ร้านค้า  ตามล าดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  น้ าในการเกษตรก็
ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้
เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น        
การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการเอง  เช่น โครงการธนาคารขยะในชุมชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นท่ี
ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการ 

 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ  ให้บริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีมีครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 6,306 คน  

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ได้จากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane, 1967) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ ร้อยละ 0.05 ค านวณได้ ตัวอย่างจ านวน 376 คน        

ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนท่ีมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มประชากรแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) 

    n=
 

     
 

   

  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

  N  =  ขนาดของประชากร 

  e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล  

 เครื่องท่ีใช้การประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง  (Structured and 

Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน ตามจ านวนขนาดตัวอย่าง     

เป็นแบบสอบถามถามท่ีผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ 

ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น     

มีท้ังหมด 4 ประเด็น จ านวน 26 ข้อ  
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 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมค าตอบและปลายปิด

เลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบ  ตรวจสอบรายการ               

( Check List ) รวมจ านวน 4 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด มาตรประมาณ

ค่า 5 ระดับ จ านวน 26 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ จ านวน 6 ข้อ ความพึงพอใจด้านช่องทาง

การให้บริการ จ านวน 7 ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  จ านวน 6 ข้อ และความพึงพอใจ            

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 7 ข้อ  

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น ปลายเปิด 

3.3 กระบวนการประเมินผล  

 3.3.1 การวางแผน  

  - สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล  

  - ประชุมทีมประเมินผลเบ้ืองต้นเพื่อท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล  

  - ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจเป้าหมาย  

 3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล  

  - สร้างกรอบการประเมินผล โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ประเมิน

สร้างขึ้น  

  - พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)  

 3.3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  

 3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน  

  - น าเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนท่ีระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตาม  เป้าหมาย 

ท่ีก าหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนท่ีมาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ตอบแบบสอบถาม 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 

 นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for WINDOWS ซึ่งมีการใช้

เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย  

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ 

(Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีส าคัญหลายอย่างถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์      

ท่ีน่าเช่ือถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 3.6.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางท่ีใช้กันมากท่ีสุดใช้

สัญลักษณ์ X ค่าเฉล่ียเลขคณิตเป็นค่าท่ีหาได้ โดยน าผลรวมของข้อมูลท้ังหมดหารด้วยจ านวนข้อมูลท้ังหมด 

เมื่อก าหนดให้ X1 , X2 , X3 ,....., X n เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี n จ านวน ค่าเฉล่ียเลขคณิต คือ X หาได้จาก 

       ̅ = 
           

 
 = 
   

∑    

 
 

  เมื่อ 

    ̅  =  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

   n   =  จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

      =  จ านวนข้อมูลแต่ละตัว  I = 1,2,3,…..n 

 

  หรือเขียนอย่างย่อคือ   ̅  =  
∑   

 
 

 3.6.2 ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้ โดยการ

พิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ ากันมากท่ีสุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม  



40 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 
 

 3.6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การวัดการกระจาย

ด้วยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด มีลักษณะคล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย

มาก ปรับปรุงโดยการยกก าลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับค่าเฉล่ียของข้อมูลชุดนั้น แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย        

เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย σ 2 และค่ารากท่ีสองของความแปรปรวน เรียกว่า       

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์ แทนด้วย σ 

3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปล  ผลโดยใช้

เกณฑ์ค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดังนี้  

  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  

  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  

  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  

  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  

 3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  มีการแปลผล

โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

  - ค่าคะแนนความพึงพอใจ ท่ีระดับ 2.51– 5.00 ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

  - ค่าคะแนนความพึงพอใจ ท่ีระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

 3.7.3 น าค่าเฉล่ียท่ีได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และน าค่าเฉล่ียท่ีได้มาเทียบ หาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของ       

แต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้  

 ค่าเฉล่ีย    ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)   คะแนน  

 มากกว่า 5    มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป   10  

 มากกว่า 4.75    ไม่เกินร้อยละ 95    9  

 มากกว่า 4.5   ไม่เกินร้อยละ 90    8  
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 มากกว่า 4.25    ไม่เกินร้อยละ 85    7  

 มากกว่า 4    ไม่เกินร้อยละ 80    6  

 มากกว่า 3.75    ไม่เกินร้อยละ 75    5  

 มากกว่า 3.5    ไม่เกินร้อยละ 70    4  

 มากกว่า 3.25    ไม่เกินร้อยละ 65    3  

 มากกว่า 3    ไม่เกินร้อยละ 60    2  

 ต้ังแต่ 2.75    ไม่เกินร้อยละ 55    1  

 ต่ ากว่า 2.5    น้อยกว่าร้อยละ 50    0 

 3.7.4 ส าหรับข้อมูลท่ีได้จากค าถามปลายเปิดปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดและ ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภท

เดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

3.8 การน าเสนอข้อมูล   

     น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตางรางและการพรรณนา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต า บล     

โสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทน ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบ จ านวน 

376 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ประเมินสร้างขึ้น เพื่อประเมินผล ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับ

บริการ 4 ประเด็นต่อไปนี้คือ 1) ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 2) ระดับความพึงพอใจต่อช่อง

ทางการให้บริการ 3) ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ 4) ระดับความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความ

สะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจ

หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จ านวน 5 งานบริการท่ีต้องการประเมิน คือ 

 1. งานบริการด้านกฎหมาย 

 2. งานบริการด้านการศึกษา 

 3. งานบริการด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 4. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 5. งานบริการด้านสาธารณสุข 

ซึ่งน าเสนอรายละเอียดตามล าดับและงานบริการท่ีท าประเมินต่อไปนี้  

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมาย 

 ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา  

 ตอนท่ี 4 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 ตอนท่ี 5 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ตอนท่ี 6 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

 ตอนท่ี 7 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

181 
195 

48.14 
51.86 

รวม 376 100.00 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 376 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.86 รองลงมา

คือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.14 

 

1.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ปี 
อายุ 18 – 30 ปี 
อายุ 31 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
อายุสูงกว่า 60 ปี 

- 
76 
93 
175 
32 

- 
20.21 
24.73 
46.54 
8.51 

รวม 376 100.00 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 376 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.54 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 31 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.73 กลุ่มอายุ 18 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.21 และกลุ่มอายุ

สูงกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.51 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

1.3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถม 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

185 
143 
22 
23 
- 

49.20 
38.03 
5.85 
6.91 

- 
รวม 376 100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 376 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

49.20 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38.03 ระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 6.91 

และระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 5.85 ตามล าดับ 

 

1.4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 
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อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน 
เกษตรกร 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน/นักศึกษา 
อื่น ๆ (รับจ้าง) 

59 
209 
50 
1 
10 
37 
7 

15.69 
55.59 
13.30 
0.27 
2.66 
9.84 
2.66 

รวม 376 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 376 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 55.59

รองลงมา คือ แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.69 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 13.30 อาชีพนักเรียน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.84 อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.66 อาชีพอื่น ๆ (รับจ้าง) คิดเป็นร้อยละ 2.66 

และอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมาย 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมาย 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
        มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน า 
        ขั้นตอนในการให้บริการ 

97.34 
 

96.91 
96.81 

 

4.87 
 

4.85 
4.84 

 

0.34 
 

0.35 
0.37 

 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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   1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
        อย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  
        ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

97.07 
 

98.19 
 

95.00 

4.85 
 

4.91 
 

4.75 

0.35 
 

0.35 
 

0.45 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
โดยรวม 96.89 4.84 0.37 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมายขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.89 

( ̅ = 4.84, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียพึงพอใจร้อยละ 98.19 ( ̅ = 4.91, S.D. = 0.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านกฎหมาย 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 97.18 4.86 0.45 มากท่ีสุด 



46 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง 
        ตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ 
        ผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
        และสะดวก 
   2.7 มีการจัดโครงการการออกบริการนอกสถานท่ี 

97.07 
 

96.76 
95.43 

 
97.02 
95.05 

 
96.12 

4.85 
 

4.84 
4.77 

 
4.85 
4.75 

 
4.81 

0.35 
 

0.45 
0.53 

 
0.40 
0.43 

 
0.40 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.38 4.82 0.43 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  ความพึงพอใจร้อยละ 96.38 

( ̅ = 4.82, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 97.18 ( ̅ = 4.86, S.D. = 0.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านกฎหมาย 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
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ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
        การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 
   3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่  
        กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ 
        ให้บริการ 
   3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ 
        บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย  
       ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 
   3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก 
        ปฏิบัติ 
   3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
        ในทางมิชอบ ฯลฯ    

97.02 
 

96.38 
 

97.34 
 
 

96.70 
 
 

95.74 
 

95.48 

4.85 
 

4.82 
 

4.87 
 
 

4.84 
 
 

4.79 
 

4.77 

0.49 
 

0.57 
 

0.47 
 
 

0.41 
 
 

0.62 
 

0.42 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.45 4.82 0.50 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมายขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.45 

( ̅ = 4.82, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 

เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 97.34 ( ̅ = 4.87, 

S.D. = 0.47) 
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ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงด้านกฎหมาย 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   4.1 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการ 
        เดินทางมารับบริการ 
   4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
        ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอย 
        รับบริการ 
   4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 
   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ 
        ให้บริการ 
   4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ 
         เครื่องมือให้บริการ 
   4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
        สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
        ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ 

96.70 
 

96.01 
 
 

95.74 
96.22 

 
95.05 

 
96.28 

 
95.59 

4.84 
 

4.80 
 
 

4.79 
4.81 

 
4.75 

 
4.81 

 
4.78 

0.37 
 

0.40 
 
 

0.41 
0.39 

 
0.43 

 
0.52 

 
0.42 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.94 4.79 0.42 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมายขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95. 94 

( ̅ = 4.79, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.70 ( ̅ = 4.84, S.D. = 0.37) 
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ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน ด้านกฎหมาย 

  (ในภาพรวม ท้ัง 4 ด้าน) 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

96.89 
96.38 
96.45 
95.94 

4.84 
4.82 
4.82 
4.79 

0.37 
0.43 
0.50 
0.42 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.41 4.82 0.43 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านกฎหมาย ในภาพรวม ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.41 ( ̅ =4.82,  

S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความ 

พึงพอใจร้อยละ 96.89 ( ̅ = 4.84, S.D. = 0.37) 
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา 

 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
        มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน า 
        ขั้นตอนในการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
        อย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  
        ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

96.49 
 

96.17 
95.90 

 
96.33 

 
96.33 

 
95.69 

4.82 
 

4.81 
4.80 

 
4.82 

 
4.82 

 
4.78 

0.48 
 

0.50 
0.50 

 
0.39 

 
0.39 

 
0.41 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
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โดยรวม 96.15 4.81 0.45 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหาร    

ส่วนต าบลโสกก่าม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.15    

( ̅ = 4.81, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความ

ชัดเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียพึงพอใจร้อยละ 96.49 ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.48) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านการศึกษา 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง 
        ตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ 
        ผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 

96.60 
95.74 

 
95.85 
95.53 

 
96.54 

4.83 
4.79 

 
4.79 
4.78 

 
4.83 

0.50 
0.55 

 
0.57 
0.49 

 
0.38 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
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   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
        และสะดวก 
   2.7 มีการจัดโครงการการออกบริการนอกสถานท่ี 

96.28 
 

95.37 

4.81 
 

4.77 

0.39 
 

0.42 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
โดยรวม 95.99 4.80 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหาร     

ส่วนต าบลโสกก่าม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.99         

( ̅ = 4.80, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ          

มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.60 ( ̅ = 4.83, S.D. = 0.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านการศึกษา 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
        การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

96.01 
 

4.80 
 

0.44 
 

มากท่ีสุด 
 



53 
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   3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่  
        กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ 
        ให้บริการ 
   3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ 
        บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย  
       ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 
   3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก 
        ปฏิบัติ 
   3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 
        หน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
        ในทางมิชอบ ฯลฯ    

96.01 
 

96.06 
 
 

95.53 
 
 

95.21 
 

96.54 

4.80 
 

4.80 
 
 

4.78 
 
 

4.76 
 

4.83 

0.45 
 

0.51 
 
 

0.57 
 
 

0.58 
 

0.42 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.90 4.79 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหาร    

ส่วนต าบลโสกก่าม ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.90 

( ̅ = 4.79, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น 

ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์  ในทางมิชอบ ฯลฯ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.54 

( ̅ = 4.83, S.D. = 0.42) 

 

 

 

 

ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านการศึกษา 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̅) (S.D.) ระดับความ 
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ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   4.1 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการ 
        เดินทางมารับบริการ 
   4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
        ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอย 
        รับบริการ 
   4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 
   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ 
        ให้บริการ 
   4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ 
         เครื่องมือให้บริการ 
   4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
        สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
        ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ 

95.48 
 

95.21 
 
 

95.00 
96.91 

 
95.05 

 
95.90 

 
96.76 

4.77 
 

4.76 
 
 

4.75 
4.85 

 
4.75 

 
4.80 

 
4.84 

0.55 
 

0.51 
 
 

0.52 
0.38 

 
0.43 

 
0.53 

 
0.37 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.76 4.79 0.47 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.76        

( ̅ = 4.79, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ 

ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.91 ( ̅ = 4.85, S.D. = 0.38) 
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ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านการศึกษา 

                 (ในภาพรวม ท้ัง 4 ด้าน) 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

96.15 
95.99 
95.90 
95.76 

4.81 
4.80 
4.79 
4.79 

0.45 
0.48 
0.49 
0.47 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.95 4.80 0.47 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ในภาพรวม ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.95 ( ̅= 4.80, S.D.= 0.47) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ร้อยละ 

96.15 ( ̅ = 4.81, S.D. = 0.45) 
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ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 

ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการงาน 

    ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
        มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน า 
        ขั้นตอนในการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
        อย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  
        ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

96.97 
 

96.76 
95.53 

 
95.27 

 
95.53 

 
96.28 

4.85 
 

4.84 
4.78 

 
4.76 

 
4.78 

 
4.81 

0.36 
 

0.42 
0.55 

 
0.54 

 
0.50 

 
0.39 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.05 4.80 0.46 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 15 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 

96.05 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

มีความชัดเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียพึงพอใจร้อยละ 96.97 ( ̅ = 4.85, S.D. = 0.36) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

    ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง 
        ตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ 
        ผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
        และสะดวก 
   2.7 มีการจัดโครงการการออกบริการนอกสถานท่ี 

95.90 
96.97 

 
96.76 
96.60 

 
97.18 
95.00 

 
95.74 

4.80 
4.85 

 
4.84 
4.83 

 
4.86 
4.75 

 
4.79 

0.50 
0.37 

 
0.45 
0.46 

 
0.40 
0.43 

 
0.41 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
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โดยรวม 96.31 4.82 0.42 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 

96.31 ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีการให้บริการนอกเวลาราชการ มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 97.18 ( ̅ = 4.83, S.D. = 0.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 17  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

      ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
        การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 
   3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่  

96.70 
 

96.65 
 

95.80 

4.84 
 

4.83 
 

4.79 

0.43 
 

0.42 
 

0.54 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

        กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ 
        ให้บริการ 
   3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ 
        บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย  
       ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 
   3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก 
        ปฏิบัติ 
   3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
        ในทางมิชอบ ฯลฯ    

 
 

96.01 
 
 

95.05 
 

95.59 

 
 

4.80 
 
 

4.75 
 

4.78 

 
 

0.51 
 
 

0.60 
 

0.45 

 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.97 4.80 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 

95.97 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย

สุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.70 ( ̅ = 4.84, 

S.D. = 0.43) 

 

 

 

ตารางที่ 18  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

      ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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   4.1 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการ 
        เดินทางมารับบริการ 
   4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
        ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอย 
        รับบริการ 
   4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 
   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ 
        ให้บริการ 
   4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ 
         เครื่องมือให้บริการ 
   4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
        สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
        ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ 

96.70 
 

96.44 
 
 

95.43 
96.06 

 
95.27 

 
95.96 

 
97.45 

4.84 
 

4.82 
 
 

4.77 
4.80 

 
4.76 

 
4.80 

 
4.87 

 0.37 
 

0.43 
 
 

0.46 
0.44 

 
0.46 

 
0.56 

 
0.36 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.19 4.80 0.44 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 

96.19 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 97.45 

( ̅ = 4.87, S.D. = 0.36) 

 

 

 

 

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

     ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี (ในภาพรวม ท้ัง 4 ด้าน) 

 



61 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

96.05 
96.31 
95.97 
96.19 

4.80 
4.82 
4.80 
4.80 

0.46 
0.42 
0.49 
0.44 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.13 4.81 0.45 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้ภาษีในภาพรวม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.13 ( ̅ =4.81, 

S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 96.31 ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.42) 
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ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการงาน 

    ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
        มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน า 
        ขั้นตอนในการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
        อย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  
        ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

95.05 
 

95.53 
95.74 

 
95.00 

 
96.33 

 
95.32 

4.75 
 

4.78 
4.79 

 
4.75 

 
4.82 

 
4.77 

0.54 
 

0.56 
0.45 

 
0.54 

 
0.39 

 
0.42 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.50 4.77 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ           

ร้อยละ 95.50 ( ̅ = 4.77, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียพึงพอใจร้อยละ 96.33 ( ̅ = 4.82, 

S.D. = 0.39) 

 



63 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

     ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง 
        ตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ 
        ผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
        และสะดวก 
   2.7 มีการจัดโครงการการออกบริการนอกสถานท่ี 

96.70 
97.18 

 
95.53 
95.48 

 
96.22 
95.64 

 
95.00 

4.84 
4.86 

 
4.78 
4.77 

 
4.81 
4.78 

 
4.75 

0.51 
0.42 

 
0.60 
0.53 

 
0.43 
0.45 

 
0.43 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.97 4.80 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ          
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ร้อยละ 95.97 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน

เสียงตามสาย/เอกสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 97.18 ( ̅ = 4.86, S.D. = 0.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 22  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

      ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
        การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 
   3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่  
        กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ 
        ให้บริการ 
   3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ 
        บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย  
       ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

96.33 
 

96.38 
 

96.01 
 
 

95.16 
 
 

4.82 
 

4.82 
 

4.80 
 
 

4.76 
 
 

0.39 
 

0.39 
 

0.51 
 
 

0.61 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
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   3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก 
        ปฏิบัติ 
   3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
        ในทางมิชอบ ฯลฯ    

95.00 
 

96.60 

4.75 
 

4.83 

0.60 
 

0.38 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.91 4.80 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ           

ร้อยละ 95.91 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อย

ละ 96.60 ( ̅ = 4.83, S.D. = 0.38) 

 

 

ตารางที่ 23  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

      ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   4.1 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการ 
        เดินทางมารับบริการ 
   4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
        ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอย 
        รับบริการ 

96.06 
 

96.01 
 
 

4.80 
 

4.80 
 
 

0.55 
 

0.40 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

   4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 
   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ 
        ให้บริการ 
   4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ 
         เครื่องมือให้บริการ 
   4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
        สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
        ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ 

95.21 
95.27 

 
95.05 

 
95.48 

 
95.96 

4.76 
4.76 

 
4.75 

 
4.77 

 
4.80 

0.49 
0.53 

 
0.44 

 
0.55 

 
0.40 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.58 4.77 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจ ร้อยละ 95.58 ( ̅ = 4.77, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวก

ในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.06 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.55) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

      ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ในภาพรวม ท้ัง 4 ด้าน) 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

95.50 
95.97 

4.77 
4.80 

0.48 
0.49 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

95.91 
95.58 

4.80 
4.77 

0.48 
0.48 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.74 4.79 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.74            

( ̅ =4.79, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจร้อยละ 95.97 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 6 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

 

ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการงาน 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

    ด้านสาธารณสุข 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
        มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน า 
        ขั้นตอนในการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
        อย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  
        ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

95.96 
 

96.49 
96.81 

 
96.12 

 
96.28 

 
95.11 

4.80 
 

4.82 
4.84 

 
4.81 

 
4.81 

 
4.76 

0.54 
 

0.49 
0.37 

 
0.40 

 
0.54 

 
0.43 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.13 4.81 0.46 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.13 

( ̅ = 4.81, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน

ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียพึงพอใจร้อยละ 96.81 ( ̅ = 4.84, S.D. = 0.37) 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

    ด้านสาธารณสุข 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง 
        ตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ 
        ผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
        และสะดวก 
   2.7 มีการจัดโครงการการออกบริการนอกสถานท่ี 

96.44 
96.01 

 
96.01 
95.53 

 
96.70 
96.22 

 
95.32 

4.82 
4.80 

 
4.80 
4.78 

 
4.84 
4.81 

 
4.77 

0.55 
0.52 

 
0.55 
0.49 

 
0.37 
0.39 

 
0.42 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.03 4.80 0.46 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 26 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.03 

( ̅ = 4.80, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีการให้บริการนอกเวลาราชการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.70 ( ̅ = 4.84, S.D. = 0.37) 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 27  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

      ด้านสาธารณสุข 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
        การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 
   3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่  
        กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ 
        ให้บริการ 
   3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ 
        บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย  
       ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 
   3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก 
        ปฏิบัติ 
   3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 
        ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
        ในทางมิชอบ ฯลฯ    

95.21 
 

95.05 
 

96.17 
 
 

95.96 
 
 

95.05 
 

96.91 

4.76 
 

4.75 
 

4.81 
 
 

4.80 
 
 

4.75 
 

4.85 

0.62 
 

0.66 
 

0.57 
 
 

0.52 
 
 

0.63 
 

0.36 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.73 4.79 0.56 มากที่สุด 
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โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2563 

 

 

 จากตารางท่ี 27 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.73 

( ̅ = 4.79, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น 

ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.91 

( ̅ = 4.85, S.D. = 0.36) 

 

 

ตารางที่ 28  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงาน 

      ด้านสาธารณสุข 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   4.1 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการ 
        เดินทางมารับบริการ 
   4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
        ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอย 
        รับบริการ 
   4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 
   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ 
        ให้บริการ 
   4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และ 
         เครื่องมือให้บริการ 
   4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
        สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.85 
 

95.00 
 
 

96.12 
95.59 

 
96.01 

 
95.80 

 

4.79 
 

4.75 
 
 

4.81 
4.78 

 
4.80 

 
4.79 

 

0.50 
 

0.54 
 
 

0.40 
0.49 

 
0.40 

 
0.54 

 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
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   4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
        ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ 

96.60 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.85 4.79 0.46 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 28 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.85 

( ̅ = 4.79, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มี

ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 96.60 ( ̅ = 4.83, S.D. = 0.38) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการงานด้านสาธารณสุข 

  (ในภาพรวม ท้ัง 4 ด้าน) 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

96.13 
96.03 
95.73 
95.85 

4.81 
4.80 
4.79 
4.79 

0.46 
0.46 
0.56 
0.46 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.93 4.80 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 29 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ในภาพรวมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.93 ( ̅ =4.80, 
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S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความ 

พึงพอใจ ร้อยละ 96.13 ( ̅ = 4.81, S.D. = 0.46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 7 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  

ตารางที่ 30 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

 

ประเด็นหลัก 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

( ̅) (S.D.) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. งานบริการด้านกฎหมาย 
2. งานบริการด้านการศึกษา 

96.41 
95.95 

4.82 
4.80 

0.43 
0.47 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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3. งานบริการด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 
4. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
5. งานบริการด้านสาธารณสุข 

95.97 
95.91 
95.73 

4.80 
4.80 
4.79 

0.49 
0.48 
0.56 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.99 4.80 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 30 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการบริการงานท้ัง 5 งานบริการ ขององค์การบริหาร     

ส่วนต าบลโสกก่ามอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.99 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49)    

เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า งานบริการด้านกฎหมายมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 

96.41 ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.43) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี โดยมีค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจร้อยละ 95.97 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49)  
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้  

 1. ความมุ่งหมายของการศึกษา  

 2. สรุปผล  

 3. อภิปรายผล  

 4. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ

ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่าม อ าเภอบึงเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม จ านวน 5 งานบริการ คือ 

 1. งานด้านกฎหมาย 

 2. งานด้านการศึกษา 

 3. งานด้านจัดเก็บรายได้ภาษี 

 4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 5. งานด้านสาธารณสุข 

5.2 สรุปผล 

 การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม อ าเภอบึงเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 376 คน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการบริการงานท้ัง 5 งานบริการ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโสกก่ามอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.99 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49) 

เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า งานบริการด้านกฎหมายมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 
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96.41 ( ̅ = 4.82, S.D. = 0.43) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านจัดเก็บรายได้ภาษี โดยมีค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจร้อยละ 95.97 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.49) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด งานบริการด้านการศึกษาโดยมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจร้อยละ 95.95 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.47) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม โดยมีค่าเฉล่ีความพึงพอใจร้อยละ 95.91 ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.48) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด และงานบริการ

ด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.73  ( ̅ = 4.79, S.D. = 0.56) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตามล าดับ 

 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอบึงเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีศักยภาพสูงในการ ให้บริการท่ีดีและให้การบริการด้วย

ความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของ  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม  

 

5.3 อภิปรายผล 

 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม อ าเภอบึงเซกา  จังหวัดบึงกาฬ มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอ 

บึงเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวม 5 งานบริการ คือ 1) งานด้านกฎหมาย 2) งานด้านการศึกษา 3) งานด้าน

จัดเก็บรายได้ภาษี 4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 5) งานด้านสาธารณสุข พบว่า ในภาพรวมมีความ

พึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 95.99 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม ว่าด้วยการบริหารองค์กร ช้ีให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีมีความชัดเจน  ความพร้อมมีความ

สามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRB ใน 7 ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับ

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษ มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับความ 

พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามได้ 10 คะแนน 

 ส าหรับแต่ละงานท่ีประเมิน พบว่า 
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 1. งานด้านกฎหมาย พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจ ร้อยละ 96.41 องค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 

ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง ตามสาย/เอกสาร และมีการ

ให้บริการนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม และ

เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวก 

ในการเดินทางมารับบริการ 

 2. งานด้านการศึกษา พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.95 แสดงว่าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม มีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพื่อการบริการอย่างต่อเนื่อง และประชาชน 

มีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าวว่า การวางแผนงานท่ีดีและประชาชนมีความพึงพอใจ 

หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการ  ให้บริการ 2 ทาง ระหว่าง 

ผู้ให้กับผู้รับ  

 3. งานด้านจัดเก็บรายได้ภาษี พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมี ความพึงพอใจร้อยละ 96.13 ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้ อย่างถูกต้องตามความต้องการเจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม 
ในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้น เป็นมิตรในการให้บริการมีความเสมอภาคในการให้บริการมีความ
รวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาได้ทุกด้าน มีเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาตอบข้อซักถามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้
มารับบริการ อย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชชุกร ท่ีกล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผล  
ของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลท่ีได้รับจากบริการสูงกว่า ความคาดหวัง
ผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริการซ้ าอีก จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการ 
เป็นภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้ส่ิงท่ีไ ด้รับ 
จากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับท่ี  ตรงกับการรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวังเกี่ยวกับ 
การบริการนั้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 
 4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.74 
ซึ่งเป็นความส าเร็จของการให้บริการท่ีสูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการในองค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่ามท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานท่ีให้บริการจัดเป็น
สัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานท่ีให้บริการทั้งภายในและภายนอกมีความ
สะอาดและร่มรื่นมีท่ีนั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือแนะน าการให้บริการ  
เป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก 
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 5. งานด้านสาธารณสุข พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.93  ซึ่งมีความพร้อมในการ
ให้บริการและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนต าบล โสกก่าม 
มีการบริการนอกสถานท่ี และสามารถให้บริการได้ทันถ่วงทีและเกิดการประทับใจแก่ผู้มารับบริการเป็นจ านวนมาก 
 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอบึงเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  
มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และท่ีส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินท่ีพบว่า 

 1) ผลงานในปีท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ท่ีประชาชนประทับใจ ดังนี้  

  - การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 

  - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

 2) ส่ิงท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

  - ปรับปรุง ซ่อมแซมร่องน้ าตามหมู่บ้าน  

  - อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนด้านการเกษตร  

  - ประชาชนไม่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเท่าท่ีควร 

 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  - อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
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  - ให้มีการพัฒนาด้านอาชีพ และรายได้เสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน ชุมชนมีงานท า           

และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  

  - ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และทันสมัย  

  - อยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน และเจ้าหน้าท่ี ลงพื้นท่ีเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน  ให้ท่ัวถึง    

มีความเป็นกันเอง เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างบูรณาการ  

  - อยากให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมท้ังการป้องกัน    

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  

  - สนับสนุนการเล่นกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และจัดสรรงบประมาณในการท า ลาน       

กีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน  

  - ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย  

 1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับต าบลอื่นในอ าเภอ หรือจังหวัด

เดียวกัน และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปรียบเทียบการให้บริการประชาชน  ผู้รับบริการในเขตพื้นท่ี       

เพื่อศึกษาถึงจุดเด่นจุดด้อยและข้อควรปรับปรุงแก้ไขได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการ 

 


