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บทคัดย่อ 

การศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรค ในการให้บริการของ
เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ในงานบริการ 4 
งาน ได้แก่ 1) งานด้านบริการกฎหมาย  2) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งก่อสร้าง   3) งานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล และ 4)  งานด้านสาธารณสุข  โดยประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ  2)  ด้านช่องทางการให้บริการ  3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ 4)  ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  

จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ    
จังหวัดสกลนคร จ านวนรวม  12,246 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 400 คน   ซึ่งได้จากการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้จ านวน 400 ชุด
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมในเขตพ้ืนที่ครอบคลุม 16 
หมู่บ้าน และโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านส าหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การส ารวจ คือ แบบสอบถาม แบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล      
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์   
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ จ านวน 400 ชุด ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง        
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-60  ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ความถี่ในการรับบริการจากเทศบาลต าบลปลาโหล  โดยเฉลี่ย 1  ครั้งต่อปี 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย  4.62        
คิดเป็นร้อยละ  92.40   และงานที่มีผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย  4.69   คิดเป็นร้อยละ  93.80  รองลงมาคือ งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล   มีค่าเฉลี่ย  4.65  คิดเป็นร้อยละ  92.95  งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  มี
ค่าเฉลี่ย   4.58  คิดเป็นร้อยละ  91.60  และ งานด้านบริการกฎหมาย  มีค่าเฉลี่ย  4.56  คิดเป็นร้อยละ  
91.25  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการปกครองแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) รูปแบบ
หนึ่ง โดยเป็นการที่องค์กรก าหนดให้อ านาจหน้าที่มีการกระจายไปสู่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งพนักงานในระดับ
ต่างๆซึ่งจะท าให้องค์กรเกิดความคล่องตัวซึ่งการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 เป็นผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการบริหารงาน
ของรัฐบาลที่ได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิรูประบบราชการโดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
เหมาะสมตามภารกิจหน้าที่เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและให้เกิดเอกภาพคล่องตัวในการบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ส าคัญของการปกครองท้องถิ่นมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในการปกครองท้องถิ่นและ    มีการบูรณาการการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัษฎา ผาใต้ และจิตติ กิตติเลิศไพศาล , 2557) ดังนั้น 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง 

โครงสร้างการบริหารงานในการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในความรับผิดชอบทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ และระดับต าบล อันประกอบด้วยการแบ่งส่วนราชการ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   2)เทศบาล
(เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลต าบล) 3) องค์การบริหารส่วนต าบล และ4)องค์กรปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (กรมส่งเสริมการปกครอง, 2558) การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในทุกระดับที่เกี่ยวข้องนั้นต่างมุ่งเน้นการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการประชาชน
เมื่อประชากรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นการเพ่ิมของพ้ืนที่เมื่อมีการจัดสรรแบ่งส่วนการปกครองท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงไปและกอปรกับการกระจุกตัวหรือมีจ านวนประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่นย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจการของการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งในแง่
คุณภาพและปริมาณในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใน 1)  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2)  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3)  ด้านช่องทางการให้บริการ 4 ) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นอย่างน้อย 

ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสืบเนื่องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ หรือเรียกได้ว่าเป็นการ
เลือกตั้งโดยทางตรงและโดยอ้อมตามล าดับ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นของตนได้
โดยตรง ส่วนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม คือ สภาท้องถิ่นจะท าหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นแทน
ประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นจะท าหน้าที่เพียงแค่เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้นแล้ว  
สมาชิกสภาท้องถิ่นจะท าหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น     ความพึงพอใจในการรับ
บริการของประชาชน  และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้         จึงเป็นส่วนที่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นล าดับรองลงมาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้องและ
ครบถ้วน ด้วยเหตุผลที่ว่าความพึงพอใจของประชาชนแสดงถึง การบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ความ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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น่าเชื่อถือ  ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการได้รับเลือกตั้ งให้เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่นของตนนั่นเอง ภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมีการก าหนดกรอบงานที่ต้องจัดให้มี          
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการหลักๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนและผู้รับบริการอ่ืนๆ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของท้องถิ่นตามรอบ
ระยะเวลาปีงบประมาณ 

       การปกครองท้องถิ่นจ านวนรวมทั้งประเทศไทย 7,851 แห่ง ในจังหวัดสกลนครรวม  141 แห่ง 
แบ่งออกเป็น1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  2) เทศบาล66 แห่ง (เทศบาลนคร1 แห่ง และ เทศบาล
ต าบล65 แห่ง) และ3) องค์การบริหารส่วนต าบล 74 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครอง, 2558)  

      เทศบาลต าบลปลาโหล  ในอดีตมีฐานะเป็นสภาต าบลนิติบุคคล   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลปลาโหล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2539 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศบาลต าบลปลาโหล   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2551 และได้รับการประกาศเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ในการก ากับ
ดูแลของนายอ าเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลปลาโหล    
นายค าเขื่อง  ร่มเกษ   เป็นผู้บริหารสูงสุดภายในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล   มีภารกิจอ านาจหน้าที่ภายใต้
ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม.   ที่เก่ียวข้อง  เป็นต้นมา  เทศบาลปลาโหล  จึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ให้บริการประชาชน  และจะต้องก าหนดเป้าหมายคุณภาพการให้บริการเช่นเดียวกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในจังหวัดสกลนครตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย  และกรอบงานตามภารกิจหลัก
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ  มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   และ
สังคมแห่งชาติน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่     การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลาโหล   

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน และวางแผนการพัฒนาชุมชน       
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล จึงได้มอบหมายให้คณะผู้วิจัยท าในนามของ 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล      
เพ่ือส ารวจ และประเมินความพึงพอใจงานบริการจากประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มารับบริการจาก
เทศบาลต าบลปลาโหล  จ านวน 4 งานบริการ ได้แก่ ได้แก่ 1) งานด้านบริการกฎหมาย  2) งานด้านโยธา  การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ 4)  งานด้านสาธารณสุข  อันเป็นไป
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   และด าเนินการรายงานผลความพึงพอใจให้กับเทศบาลทราบ
ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัย จึงมุ่งเน้นในการศึกษา และวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้ เกี่ยวกับการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  ในเขตพ้ืนที่ครอบคลุม  16  หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนครในรอบปีงบประมาณ 2563 เพ่ือสรุปผลการประเมิน
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ความพึงพอใจ และน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงาน  และเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการ
ของเทศบาลต าบลปลาโหลในด้านต่าง  ๆ ตามผลการประเมินต่อไป 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  

อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรค ในการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  

อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลต าบลปลาโหล  

อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร โดยท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งหมด 4 งานบริการ  
ได้แก่ 1) งานด้านบริการกฎหมาย  2) งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  3) งานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล และ 4)  งานด้านสาธารณสุข  ในการให้บริการรวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 

 
1.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

  ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาระงานบริการของ 
เทศบาลต าบลปลาโหล 

 
1) งานด้านบริการกฎหมาย   
2) งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง  
3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
4) งานด้านสาธารณสุข   

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ 
เทศบาลต าบลหลาโหล   

อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 

1) ด้านกระบวนการ  และขั้นตอน 
การให้บริการ 

2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4)  ด้านอาคารสถานที่ และ 
    สิ่งอ านวยความสะดวก 
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1.5 นิยำมศัพท์ 

 การให้บริการของเทศบาล หมายถึง การให้บริการประชาชนของส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล  
อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนครตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ปรากฏออกมาใน
รูปแบบของความรู้สึกทีช่อบ หรือไม่ชอบ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย พอใจ หรือไม่พอใจที่อาจแสดงออก หรือไม่
แสดงออก ต่อการให้บริการเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  ทั้งที่มารับบริการ     
ในส านักงานและผู้ที่เคยได้รับบริการในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการถึงครัวเรือนหรือการให้บริการ
เคลื่อนที่ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปลาโหล  
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 ทราบระดับความพึงพอใจจากการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ   
จังหวัดสกลนคร 

 1.5.2 น าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 

 

 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอ    
วาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา 
ดังนี้ 

2.1 แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 แนวคิดความพึงพอใจและการบริการ 
2.3 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภมูิ   จังหวัดสกลนคร 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประวัติความเป็นมาการปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลหลักของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่และ
โครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551                    
โดยก าหนดให้มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้น   
ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรม      ใน
ราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินการก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุ่ม ตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานภายในส่วน
ราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

 
วิชชุกร นาคธน (2550: 11-17) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศ

โดยรัฐบาลกระจายอ านาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนท้องถิ่น โดยมี
กฎหมายให้อ านาจให้สามารถด าเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จ าเป็น และเกิ ดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีองค์กร
ทางการบริหารของท้องถิ่นนั้นเองเป็นผู้ด าเนินการมิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือ
ตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
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2.1.1 ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภายใต้ระบบการปกครองของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะประกอบด้วยความแตกต่างหลากหลายของ
สภาพภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษาและสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ ความแตกต่างหลากหลายนี้ย่อมน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการบริหารจัดการวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ที่แตกต่างกันออกไป การจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ที่ส่วนกลางจึงมิอาจตอบสนองความ
ต้องการซึ่งแตกต่างหลากหลายกันนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีกับสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ในแง่ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็นผลของ
ประวัติศาสตร์และการสะสมภูมิปัญญาอันยาวนานย่อมก่อให้เกิดเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละ
ท้องถิ่นในการที่จะด าเนินรอยตามหรืออนุรักษ์วีถีชีวิตเช่นนั้นเอาไว้ ซึ่งการด าเนินการจ าเป็นต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งในแง่นี้เป็นที่ยอมรับกันว่าประชาชนซึ่งเกิดและอาศัยอยู่
ในท้องถิ่นนั้น ๆ น่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้ดีกว่าคนจากที่อ่ืน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงน าไปสู่แนวคิดเรื่องการปกครองตนเองโดยคนท้องถิ่นซึ่งพัฒนามาเป็นระบบการปกครองท้องถิ่น 
โดยจ าแนกความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1)  ความส าคัญต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น และความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น กับ   2) ความส าคัญต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ 

 
2.1.1.1 ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น 
เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของท้องถิ่นการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นย่อมน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้หมดไปตลอดจนอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจพิจารณาในด้านที่ส าคัญดังนี้ 

1. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อว่าคน
ท้องถิ่นย่อมเป็นผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของท้องถิ่น ดังนั้นจึงย่อมมี
ความหวงแหนและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน
จิตส านึกเช่นนี้น่าจะมีสูงกว่าคนจากท้องถิ่นอ่ืน หรือคนส่วนกลางส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรให้
ชุมชนหรือท้องถิ่นได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกับทรัพยากรของท้องถิ่นไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรในดิน น้ า ป่าไม้ หรือทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ 

2. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประชาชนใน
ท้องถิ่นย่อมมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตของ
คนท้องถิ่นซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้น  จึงน่าจะมีความรัก ความหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามได้ยิ่งกว่าคนจากท้องถิ่นอ่ืนจึงควรให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

3. ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภค ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความแตกต่างหลากหลายของสภาพท้องถิ่นน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการด้านสาธารณูปโภค ความ
จ าเป็นพ้ืนฐานตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความ
ต้องการด้านสาธารณูปโภค หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอาจเน้นหนักไปที่แหล่งน้ า แต่มีปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร ในขณะที่ภาคกลางไม่มีปัญหาด้านแหล่งน้ า แต่มีปัญหาด้านการคมนาคมและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับกับการจ้างงาน ตลอดจนระบบการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นเป็นต้น 
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เมื่อความต้องการของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างหลากหลายกันเช่นนี้การบริหารจัดการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการจึงต้องแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการให้ท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนด
ความต้องการตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 
2.1.1.2 ความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ 
1. ความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ 

และความเข้าใจระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานแบบเดียวกัน เพียงแต่ประชาธิปไตยระดับชาตินั้น
มีความสลับซับซ้อนมากกว่านอกจากนั้นการปกครองท้องถิ่นยังเป็นแหล่งฝึกฝนและพัฒนาบุคลากร เพ่ือเข้าสู่
การเมืองระดับชาติ ในประเทศที่ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งมีความเข้มแข็ง ผู้น าประเทศหรือ
นักการเมืองระดับชาติมักเป็นผู้ที่เริ่มต้นบทบาททางการเมืองของตนจากการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ระดับท้องถิ่นหรือผู้บริหารระดับท้องถิ่นมาก่อนทั้งสิ้น 

2. ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นั้นนอกเหนือจากนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ท้องถิ่นต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นก าลังส าคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจาก เป็นแหล่งทรัพยากร เป็นแหล่งวัตถุดิบ เป็นแหล่งผลิต ตลอดจนเป็นตลาดที่ส าคัญของประเทศ 
ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเติบโตและมีระบบบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่วนหนึ่งรัฐได้ด าเนิน
นโยบายผ่านทางระบบบริหารราชการส่วนกลาง และระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 ของงบประมาณแผ่นดิน รวมกับรายได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เองหรือจากทรัพย์สิน หรือเงินสะสมที่มีอยู่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 

 
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539:26) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงิน

งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ 
ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได้  มีเงิน
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการ 

2. เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนื่องจากประเทศมีขนาดกว้าง
ใหญ่ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลเพียง
อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 

3. เพ่ือความประหยัดท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต่างไป
ด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างรอบคอบ 
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4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนจากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ไม่ว่า
จะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ
ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง
กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 

จากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ไม่ว่ าจะ
โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง
กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 

 
ในหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการปกครองตาม

หลักการกระจายอ านาจ มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่ ด าเนินการบริหารงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลเพ่ือ 1) แบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพ่ือให้เกิดความทั่วถึงในการบริการ
และแก้ไขปัญหา  2) เป็นการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงและรวดเร็ว  3)  ช่วยเหลือ
รัฐบาลในการประหยัดงบประมาณ และ  4) ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย  (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2555) 

ลักษณะที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากความหมายของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ว่า “การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยราชการปกครอง
ระดับรองของรัฐ หรือกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง และด าเนินการ
บางอย่างเพ่ือประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่นโดยตรง”  ดังนั้น ลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการ
บริหารท้องถิ่นจะมีองค์กรที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความ
เป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมโดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ลักษณะส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปจะมี 4 ประการ (อุทัย หิรัญโต, 2523) ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งโดยกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางมี
ขอบเขตการปกครองที่แน่นอน 

2) มีอิสระในการบริหารงานสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวินิจฉัยและการก าหนด
นโยบายภายใต้ภาครัฐ 

3) มีงบประมาณของตนเอง โดยมีอ านาจเก็บภาษีและรายได้อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4) คณะผู้บริหารได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นๆ นั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 
2.1.3  การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

2.1.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ในหมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา 282 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  ตาม
กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือของประเทศเป็น
ส่วนรวมและจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 

มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

2.1.3.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง” 

มาตรา 16 ก าหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  

เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 67 และ 68 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2556) และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยแยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก และทางระบายน้ า (มาตรา 67(1),(มาตรา 16(2)) 
2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (2)) 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
4. ให้มีสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
5. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 68(10), (มาตรา(16(3)) 
6. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน (มาตรา 16(4)) 
7. การสาธารณูปโภค (มาตรา 16(5)) 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 16(10)) 
4. การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14)) 
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)),(มาตรา 16(26)) 
2. คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
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3. การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
4. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
6. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น (มาตรา 16(23)) 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน (มาตรา 16(30)) 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
2. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)), (มาตรา 16(8)) 
5. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
6. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา 16(18)) 
3. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20)) 
4 การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่

เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)),(มาตรา 16(9)) 
2. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

(มาตรา 67(8)),(มาตรา 16(11)) 
ด้านการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
3. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16(23)) 
ด้านการบริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและหน้าที่อื่นๆ  มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(2) การผังเมือง (มาตรา 68(13)), (มาตรา 16(25)) 



11 
 

(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพประชาชน (มาตรา 16(15)) 
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16)) 
(5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(16)) 
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22)) 
(7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26)) 
(8) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา 16(27)) 
(9) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
(๑๐) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา 16(31)) 
 

2.1.4 การจัดตั้งและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 1)เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติ

บุคคลจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย มีพ้ืนที่และขอบเขตการปกครองที่แน่นอน 2)สมาชิกสภาหรือคณะ
ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งของประชากรในท้องถิ่น 3)มีการกระจายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่
องค์กรปกครองในท้องถิ่น และ 4)มีอิสระในการปกครองตนเอง แต่ยังอยู่ในการควบคุมก ากับดูแลของรัฐ 

รูปแบบของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ในระดับสากลแม้จะมีความหลากหลายในการจัดองค์กร / 
รูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปอาจสรุปได้ว่า มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ  

(1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทมหานคร ได้แก่การบริหารมหานครต่างๆ อาทิ โตเกียว 
นิวยอร์ก ลอนดอน กทม. ฯลฯ  

(2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นของชุมชนที่เป็นเมือง อาทิ เทศบาล หรือ County  
(3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นของชุมชนขนาดเล็ก / ชุมชนชนบท อาทิ Villegeของสหรัฐอเมริกา 

หรือ อบต.ของ ไทย  
2.1.4.1 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นในรูปแบบต่าง  ๆ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (ที่มา: 

http://www.local.moi.go.th/webst/decon.htm สืบค้นณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559) ตามล าดับของช่วง
ระยะเวลาของการบังคับใช้กฎหมายจ าแนกตามระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ก าหนดให้มีเทศบาล 3 ระดับคือ เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล โดยมีโครงสร้างองค์กรคือ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มีงบประมาณ ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ มีอ านาจอิสระ ที่จะปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ตนเอง ตามที่กฎหมายบัญญัติมี
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า "เทศบาล" เป็น ครั้งแรก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496ปรับปรุง 
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2486 ให้มีความเหมาะสม ในเรื่องเกณฑ์การจัดตั้ง ส่วนโครงสร้างประกอบด้วยสภา
เทศบาล และคณะเทศมนตรีเช่นเดิม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลและก าหนดเกณฑ์การแบ่งระดับ
ของเทศบาล 

พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 แยกกฎหมายเกี่ยวกับสภาจังหวัดออกจากกฎหมายของ
เทศบาล แต่สภาจังหวัดยังไม่เป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรท้องถิ่นตามกฎหมาย ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจของบุคคลในท้องถิ่น และเป็นสภาที่ปรึกษาแก่กรมการจังหวัดตามที่ก าหนดแยกสภาจังหวัดออก
จาก พ.ร.บ. ของเทศบาล แต่ยังไม่มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495   จัดตั้ง "สุขาภิบาล" เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนอกเขต
เมือง บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่มีสภา โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งไว้ 2 ข้อ คือ เป็นที่ตั้งที่ว่า
การอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ชุมชนใหญ่มีตลาดการค้าอย่างน้อย 100 ห้อง ราษฎรอย่างน้อย 1,500 คน มีพ้ืนที่   1-4 
ตร.กม.เกิดสุขาภิบาลรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานรูปแบบของเทศบาลกับสุขาภิบาลหัวเมืองเดิม ตาม พ.ร.บ. 
สุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. 127 เพ่ือเตรียมความพร้อมยกฐานะเป็นเทศบาลต่อไปพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495ยกเลิก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476 เพ่ิม "สุขาภิบาล" เป็น
รูปแบบหนึ่งของการปกครอง ท้องถิ่นพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่ 11 มี.ค. 2542 แก้ไขวาระของสมาชิกสภาเทศบาลจาก 5 ปี เหลือ 4 ปีเพิ่มเติมลักษณะของสภาเทศบาล
การพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาล  การถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพ่ิมอ านาจ
หน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498เกิดองค์กรปกครองท้องถิ่นใหม่
เรียกว่า "องค์กรบริหารส่วนจังหวัด" (อบจ.) ประกอบด้วย "สภาจังหวัด" และ "ผู้ว่าราชการจังหวัด" สภาจังหวัด
ท าหน้าที่นิติบัญญัติ ก าหนดนโยบายการบริหาร และควบคุมฝ่ายบริหาร ต่างจากสภาจังหวัดเดิมตาม พ.ร.บ. 
สภาจังหวัดปี 2481 ที่เป็นเพียงสภาที่ปรึกษาเท่านั้นเกิด อบจ. ที่เป็น องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เต็มรูปแบบมาก
ขึ้น  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  อบจ.เป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นเขต 
อบจ.ได้แก่เขตจังหวัดโครงสร้างประกอบด้วยสภา อบจ. และนายก อบจ.อ านาจหน้าที่เน้นหนักการจัดท า
แผนพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาสภาต าบลและท้องถิ่นอ่ืนมีแหล่งรายได้เพ่ิมข้ึนท านองเดียวกับ อบต.พนักงาน
ส่วนจังหวัดเดิมเปลี่ยนเป็นข้าราชการ อบจ.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  
เพ่ิมเติมสาระส าคัญดังนี้เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) นายก
และรองนายก อบจ.เพ่ิมหน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
เพ่ิมเติมให้ราษฎรเข้าชื่อเสนอประธานฯให้ออกข้อบัญญัติ อบจ.ได้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499 จัดระเบียบการบริหารระดับต าบล
ใหม่ มีสภาต าบลเพียงรูปแบบเดียว ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และหน่วยการปกครองท้องถิ่น จนกระท้ังปี 2518 
สภาต าบลมีคณะกรรมการสภาต าบล เป็นองค์กรบริหาร มีก านันเป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ราษฎรเลือกหมู่บ้านละ 1 คน เป็นกรรมการ ปลัดอ าเภอ/พัฒนากร เป็นที่ปรึกษา 
ครูประชาบาลเป็นเลขานุการอบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกยกเลิก มีเพียงสภาต าบล จึงไม่มีสภา 
มีเพียงคณะกรรมการสภาต าบลเป็นองค์กรบริหารพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  สภาต าบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โครงสร้างการบริหารใช้
รูปแบบกรรมการ สมาชิกประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ และสมาชิกจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 
คน อยู่ในวาระ 4 ปี เกิดสภาต าบลที่มีอ านาจอิสระมากขึ้น และ อบต.ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สมบูรณ์แบบสภาต าบลมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 1.5 แสนบาท 3 ปี ย้อนหลัง ให้จัดตั้งเป็น อบต. ซึ่งมีทั้งสภา อบต. 
และคณะกรรมการบริหาร อบต. ที่สมาชิกเลือกกันเอง 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542  มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2542 มีสาระส าคัญเพ่ิมเติมดังนี้โครงสร้างสภา อบต.ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 
คน ตัดสมาชิกที่เป็นโดยต าแหน่ง คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลออกไป ฝ่ายบริหาร อบต. 
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการบริหาร 2 คนให้มีการยุบรวมสภาต าบล/ อบต. ในเขต
อ าเภอเดียวกันได้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว 
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การผังเมืองโครงสร้างและการบริหารงานของ อบต. สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

โดยที่มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  เป็นการผนึกก าลังภาค
ราชการ มีการปรับปรุงการใช้อ านาจและแบ่งอ านาจระหว่างกันอย่างชัดเจน มีการระบุหน้าที่ส่วนราชการ 
ก าหนดระบบการมอบอ านาจลดหลั่นกัน ในส่วนท้องถิ่นได้แบ่งเป็น อบจ./เทศบาล/และราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่กฎหมายก าหนด 
 

2.1.4.2 ประเภทของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างการบริหารงานในการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบทั้งใน

ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล อันประกอบด้วยการแบ่งส่วนราชการ 4 ประเภท (กรมส่งเสริม
การปกครอง, 2558 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558) ได้แก่ 

 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด        76  แห่ง 
2) เทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 

2.1 เทศบาลนคร         30  แห่ง 
2.2 เทศบาลเมือง       178  แห่ง 
2.3 เทศบาลต าบล     2,233 แห่ง 

3) องค์การบริหารส่วนต าบล     5,334  แห่ง 
4) องค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

โดยการปกครองท้องถิ่นจ านวนรวมทั้งประเทศไทย 7,851 แห่ง  
  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบทั่วไป ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ ทุกจังหวัด     

มีพ้ืนที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ของจังหวัด อ านาจหน้าที่หลักประกอบด้วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่และแบ่งสรรเงินให้แก่ สภาต าบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดนั้นๆ ฯลฯ การจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนี้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยองค์กรที่ส าคัญ 2 องค์กร คือ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นฝ่ายบริหาร 
องค์กรทั้งสองมีลักษณะ และวิธีด าเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 
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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ซึ่งจะมีจ านวนมากน้อยเท่าใดนั้นจะก าหนดจากจ านวนประชาชนในแต่ละจังหวัด โดย
ก าหนดจากหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้ 

จ านวนประชาชนในจังหวัด จ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (คน) 

จ านวนรองนายก อบจ.  

(คน) 

ไม่เกิน 500,000 คน 

500,001 – 1,000,000 คน 

1,000,001 – 1,500,000 คน 

1,500,001 – 2,000,000 คน 

ตั้งแต่ 2,000,001 ขึ้นไป 

24 

30 

36 

42 

48 

2 

2 

3 

3 

4 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร รวมทั้งควบคุมตรวจสอบ
การบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน  เป็นผู้น าองค์การ และมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เพ่ือช่วยปฏิบั ติ
หน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย และยังสามารถแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษา     
เพ่ือช่วยบริหารกิจการแต่ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้คณะผู้บริหารที่นายกฯ แต่งตั้งจะต้องไม่เป็น
สมาชิกสภาฯ โดยนายกฯ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ
ไม่ได ้

เทศบาล 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมือง การจัดตั้งเทศบาลไม่ได้ท าทั่วราชอาณาจักร 

แต่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งๆ ไป ตามแต่รัฐบาลจะเห็นสมควรยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลโดยการตราพระราช
กฤษฎีกา ยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลเป็นแห่งๆ ไป ในปัจจุบันเทศบาลมี 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แต่การที่รัฐบาลจะยกฐานะท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลประเภทใดนั้น จะ
พิจารณาจากองค์ประกอบทางด้านจ านวนประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ ความเจริญทางเศรษฐกิจหรือรายได้ของ
ท้องถิ่น และการพัฒนาความเจริญภายในท้องถิ่น ในการยกฐานะของท้องถิ่นเป็นเทศบาลนั้น ในพระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลจะต้องระบุชื่อและเขตของเทศบาลนั้นไว้ด้วย พร้อมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของเทศบาลแต่ละประเภทตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ประหยัด  หงส์ทอง (2526) ได้สรุปเกี่ยวกับเทศบาลไว้ดังนี้“ บรรดาสถาบันการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าวนี้ นับว่าเทศบาลเป็นสถาบันที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นหน่วยการปกครองที่จัดตั้ง
ขึ้นในชุมชนที่มีความเจริญ นานาประเทศต่างประสบความส าเร็จในการใช้เทศบาลเป็น “ เครื่องมือ” ที่ส าคัญ
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ในการปกครองประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาล               มี
ความส าคัญในฐานะสถาบันที่มี “ ความจ าเป็น” ส าหรับการปกครองประเทศของบรรดาประเทศที่พัฒนา
ทั้งหลาย” 

ประเภทของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ.2546 มีเทศบาล 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แต่ละประเภทมี
สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ (ประยูร กาญจนดุล,2545 : 30-31)  

1.  เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลตาม
ดุลยพินิจของรัฐบาล โดยกฎหมายมิได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีจ านวนราษฎร และรายได้ของท้องถิ่นเป็นเท่าใด 
ดังนั้น ท้องถิ่นใดที่รัฐบาลเห็นสมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลก็สามารถกระท าได้ตามความเหมาะสม 

2.  เทศบาลเมือง มี 2 ชนิด ได้แก่ 
     2.1 ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง แม้ว่าในปัจจุบันศาลากลางของบาง

จังหวัดอาจย้ายออกไปนอกเขตชุมชนเมืองไปตั้งในบริเวณศูนย์ราชการก็ตาม บริเวณที่ตั้งของศาลากลางใหม่
นั้นจะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลไม่ได้ แต่อาจตั้งเป็นเทศบาลนครได้ ถ้ามีประชากร รายได้ท้องถิ่น และการ
พัฒนาความเจริญภายในท้องถิ่นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของเทศบาลนคร 

   2.2 ท้องถิ่นชุมชน ที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของเทศบาลเมือง ตามกฎหมายเทศบาลก าหนดไว้ รัฐบาลก็สามารถจะจัดตั้งเทศบาลเมืองได้โดยยกพระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมือง ซึ่งจะระบุชื่อและเขตเทศบาลของท้องถิ่นนั้นๆ ไว้ด้วยเสมอ 

3. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป รวมทั้งมีรายได้
พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนครตามที่กฎหมายก าหนดไว้ การจะจัดตั้งชุมชนใดเป็นเทศบาลนคร
ได้นั้น นอกจากจะต้องมีจ านวนประชากร รายได้ของท้องถิ่น และการพัฒนาความเจริญภายในท้องถิ่นต าม
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังต้องตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครโดยระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้
ด้วยเสมอ 

โครงสร้างเทศบาลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และ
นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.1 สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลแต่
ละประเภทจะมีสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกัน คือ 

เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จ านวน 12 คน 
เทศบาลเมือง  มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  จ านวน 18 คน 
เทศบาลนคร  มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร   จ านวน 24 คน  
อนึ่ง ในการก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนั้น เทศบาลต าบล จะแบ่งเขตเทศบาล

ออกเป็นเขตเลือกตั้ง 2 เขต แต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน รวมเป็น 12 คน ส าหรับ เทศบาล
เมือง จะแบ่งเขตเทศบาลออกเป็นเขตเลือกตั้ง 3 เขต แต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน รวมเป็น 18 
คน  และ เทศบาลนคร จะแบ่งเขตเทศบาลออกเป็นเขตเลือกตั้ง 4 เขต แต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
6 คน รวมเป็น 24 คน ส าหรับคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
เช่น มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอ่ืนๆ เช่น ติดยา
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เสพติด เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต เป็นภิกษุสามเณร ฯลฯ ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาลจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

1.2  นายกเทศมนตรี  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ งในเขตเทศบาลจะเป็นผู้ เลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีโดยตรง เช่นเดียวกับสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป เช่น อายุ
ไม่ต่ ากว่า 30 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี         มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งไม่เป็นผู้พ้นต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพราะสาเหตุที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม เช่น ติดยาเสพติด เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต 
เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช หรืออยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นต้น 

2 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นอ านาจหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  และฉบับที่สอง เป็นอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ทั้งนี้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุปมีดังนี้ 

 
 
2.1 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 

พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของเทศบาล โดยการจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในเขตเทศบาล 

เทศบาลต าบล มีหน้าที่ประกอบด้วยรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก และทางน้ ารักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงจัดให้ราษฎรได้มีการศึกษา
อบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น                 

ในส่วนของเทศบาลเมือง นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่เหมือนกับเทศบาลต าบลแล้ว ยังต้องมี
หน้าที่เพิ่มเติมอีก ดังนี้ 

- จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และ
รักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสง
สว่าง ให้มีการด าเนินการโรงรับจ าน า หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

ส าหรับเทศบาลนครนั้น นอกจากจะมีหน้าที่เหมือนกับเทศบาลเมืองแล้วยังต้องมีหน้าที่เพ่ิม
อีกดังนี้ 

- จัดให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณะสุข 
การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืนๆ การจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง และส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว       
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2.2 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีจ านวนมากที่สุด และ

เป็นองค์กรปกครองที่ถือได้ว่ามีอ านาจหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนและสามารถตอบสนองความ
ต้องการเบื้องต้นของประชาชนได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ทั้งนี้จะได้กล่าวถึงสาระส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลใน 3 ส่วน ได้แก่ 
โครงสร้างการบริหาร อ านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีสาระส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ โดยสมาชิกสภาฯ จะมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน 
ถ้า อบต. ใดมีเพียง 1 หมู่บ้านกฎหมายให้เลือกสมาชิกสภาฯ ได้ 6 คน และในกรณีที่ อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านก็
ก าหนดให้แต่ละหมู่บ้านเลือกสมาชิกสภาได้หมู่บ้านละ 3 คน ดังนั้นจ านวนสมาชิกสภาฯ จะมีจ านวนสมาชิก
ตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป สภา อบต. จะเลือกสมาชิกสภาฯ 1 คน เป็นประธาน อบต. และอีก 1 คน เป็นรองประธาน 
อบต.  และจะเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาฯ 1 คน เป็นเลขานุการของสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี โดยผู้สมัครสมาชิกสภาฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป เช่น มีอายุไม่ต่ า
กว่า 25 ปี มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต. ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอ่ืนๆ เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต 
เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุม
ขังโดยหมายศาล เคยถูกให้ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ เป็นต้น 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และหน้าที่ด้าน
การควบคุมฝ่ายบริหาร และหน้าที่ด้านการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และทีมบริหารงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ของ อบต. นั้นๆ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บริหารกิจการของ อบต. สามารถ
จัดตั้งทีมบริหารของตนได้ ประกอบด้วย รองนายก อบต. เพ่ือช่วยเหลืองานบริหารได้ไม่เกิน 2 คน และตั้ง
เลขานุการนายก อบต. ได้ 1 คน ทั้งนี้รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่
ไม่ใช่สมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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 ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ รวมทั้งจะต้องไม่เป็นผู้มี
คุณสมบัติต้องห้าม เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
เป็นภิกษุสามเณร นักบวช ฯลฯ 

ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล นายก อบต. มีหน้าที่บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลที่เป็นฝ่ายประจ า และก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่นายก อบต. จะต้องแถลงนโยบายบริหาร
กิจการ อบต. ต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติ และจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ตนได้
แถลงไว้ต่อสภาฯ เป็นประจ าทุกปี ในการบริหารกิจการของ อบต. นั้นกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก อบต. ไว้ดังนี้   ก าหนดนโยบายให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อญัตติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสั่งอนุญาต หรืออนุมัติเกี่ยวกับราชการของ 
อบต.วางระเบียบเพ่ือให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของ อบต. 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า อบต. เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ดีที่สุด รวมทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้เป็นอย่างดี 
การท าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้จะส าเร็จโดยสมบูรณ์ได้นั้น อบต. จะต้องมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 

- มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
- มีหน้าที่ต้องท าในเขตพ้ืนที่ เช่น จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก การรักษาความ

สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ ก าจัดสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นต้น 

นอกจากนี้ อบต. อาจจัดท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและ 

มีอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การ
สาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืนๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ การพาณิชย์ 
การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส      การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
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วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น    การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น (มาตรา 16) 
 

2.1.5 แนวคิดบทบาทของเทศบาล 
2.1.5.1 บทบาทของเทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักทฤษฎี 
ปธานสุวรรณมงคล (2540, น.7) ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปในการ

บริหารท้องถิ่นของประเทศต่างๆจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะสภาพแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมแต่ถึงอย่างไรก็ตามบทบาทใน 5 เรื่องนั้นเป็นบทบาทที่ส าคัญในการท าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแบบกว้างๆโดยได้กล่าวว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมี
บทบาทส าคัญอยู่ 5 เรื่องประกอบไปด้วย 

1) บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาการเมืองในฐานะที่การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบัน
ทางการเมืองอย่างหนึ่งจึงต้องมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเมืองในร ะบอบ
ประชาธิปไตย 

2) บทบาทในการบริหารจัดการให้มีการบริหารสาธารณะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใน
ฐานะที่เป็นองค์กรที่มอบหมายภารกิจมาจากรัฐบาลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่ในการจัด
ให้มีการบริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อาทิเช่น ชุมชนเมืองจะต้องการการบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอัน
ได้แก่ไฟฟ้าน้ าประปาการเคหะการขนส่งมวลชน แต่ในขณะที่ชนบทมีความต้องการเกี่ยวกับการสร้างถนน
หนทางโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆรวมไปถึงการส่งเสริมด้ านอาชีพ การสร้างรายได้การจัดการศึกษาและ
สาธารณสุขเป็นต้น 

3) บทบาทในการกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญในการ
ระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันก าหนดโดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยเป็นผู้สร้างให้เกิดบรรยากาศในการลงทุนจากภายนอก  เช่นการสร้างระบบเครือข่ายถนน
ที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก การพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดการอุปโภคและการบริโภคที่เพียงพอการพัฒนาฝีมือ
แรงงานในท้องถิ่นที่จะต้องรองรับการลงทุนจากภายนอกหรือส่งเสริมอาชีพที่ท าให้เกิดรายได้แก่ประชาชน  
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการน าความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นเองเป็นต้น 

4) บทบาทในการประสานท้องถิ่นนั้นมิได้เป็นอิสระจากปกครองตัวเองโดยสมบูรณ์ในทางตรงกัน
ข้ามท้องถิ่นกลับจะต้องเป็นตัวประสานให้นโยบายของรัฐบาลกลางนโยบายของท้องถิ่น  ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
ปัญหาสามารถตอบสนองคนในท้องถิ่นได้ อาทิเช่น นโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลกลางต้องการ
เสนอเป็นหนึ่งในนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน คณะผู้บริหารท้องถิ่นก็จะต้องน านโยบายนั้นมาส่งเสริมให้
เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่น เป็นต้น 

5) บทบาทในการคุ้มครองการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทในการคุ้มครองปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยอาทิเช่นการตรวจดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ การดูแลเด็กเล็กผู้สูง
วัยผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นต้น 
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โดยบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนั้นรัฐธรรมนูญได้มีการก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้คือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทส าคัญในการจัดท านโยบายสาธารณะก าหนดการพัฒนาโดยอิสระปราศจากการ
แทรกแซงรวมไปถึงจะต้องมีการให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ทั้งการจัดท าสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพดังนั้น บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลมีสาระส าคัญโดยสรุป
ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที ่

2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 

3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

 
2.1.6 แนวทางการติดตามประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด

กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา สามปี ดังนี้ 

การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring)  
4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
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5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่

เกิดจากการท ากิจกรรมที่มตี่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบาง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการ
ฯ จะพิจารณา 

การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี ้

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)  หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่ างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  

2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบ
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ตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  

3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม 
และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Moniroing) 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี 

ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด 
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)  
เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น า

นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปี
สัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 
ประการ คือ 

ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตาของสมาชิกขององค์กร
และประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัต (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน ระดับการบริการต่อหน่วย
เวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน 
(Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
องค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 
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เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  

1) การเข้าถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 

2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ประชาชน 

3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล ตอบ
แทนให้แก่สมาชิกในสังคม 

4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับ
บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วน

ของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ

ภารกิจนั้นหรือไม ่
4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่

รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็น
แนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด   
1) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้

จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม 

เป้าหมาย 
3) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่า

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ 
คือ 

1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ 
และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 

2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
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3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงาน

ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ  

1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหาย
จากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การ
ก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 

2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 
ndicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
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(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง ( Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 

(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของการใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรม
การซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ทั้งท่ีได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน 
ตามความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ น ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหาย
จากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย 
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เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยาย
ผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  

เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรในทุกสาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
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เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ

ด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชน
และชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่
การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ             ซ่ึง
ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์
และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัต ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็น
ตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 

 
2.2    แนวคิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ในการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจ ไว้ดังนี้ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง“ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความพึงพอใจที่จะ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการ (Need) กล่าวคือเมื่อ
บุคคลมีความต้องการและความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองบุคคลจะรู้สึกพึงพอใจ”  (จรญ ไชยศรและ
คณะ, 2537 อ้างใน สุนารี แสนพยุห์, 2557) 
 ในขณะที่ราณ ี เชาวปรีชา (2538)อ้างในสุนารี แสนพยุห์ (2557)สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้
ดังนี้  
 “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือหมายถึง
ความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เมื่อต้องการหรือ
แรงจูงใจของตนได้รับการสนองตอบ 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้แทนกันได้ซึ่งหมายถึง ผลที่
ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพอใจในสิ่งนั้น 
และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นภาพความพอใจ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ และพยายามหลีกเลี่ยงที่ไม่ต้องการ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดับของความชอบ ความพอใจ ซึ่งเป็นผลจากความพึงพอใจ
ต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งนั้น 
 ความพึงพอใจ หมายถึง การให้ค่าความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดล้อม ซึ่งค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี-เลว ความรู้สึก
พอใจ-ไม่พอใจ ความรู้สึกสนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น 

ความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข 
สังเกตได้จากสายตา ค าพูดและการแสดงออก” 
 ความพึงพอใจโดย อุทัย หิรัญโต (2523) ให้ความหมายไว้ว่า “ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเกิด
ความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขาท าให้เกิดความสุข” 

นอกจากนี้ วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ ดีของ
บุคคลที่ได้รับการตอบสนอง เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการก็จะท าให้รู้สึกดี ชอบและสบายใจ หาก
สอดคล้องกับความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ 
 ขณะเดียวกันที่การศึกษาในต่างประเทศโดย Wolman (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึก
มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ และ Mullins (1985:280) ให้ความหมาย
ไว้ว่า ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์
กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติ ความคาดหวัง หรือ
ระดับความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งต่างๆ เมื่อได้รับการสนองตอบต่อความต้องการของตน ทั้งในระดับ
ความต้องการพื้นฐานและความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการแสดงออกท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ 

ความพึงพอในการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการต่อการ
ได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความพึงพอใจมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในการให้บริการ 
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันของผู้รับบริการ 

อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกเมื่อได้รับการสนองตอบต่อความต้องการ 
ดังนั้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่สามารถน ามาอธิบายได้ด้วยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ 
Maslow (1970) 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการหรือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarchical Theory of 

Motivation)ของ Maslow (1970)โดยทฤษฎีนี้มีความเชื่อที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการและเป็นการ
ยากท่ีมนุษย์จะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ โดยที่บุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อ
บุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้ว ก็ยังคงที่จะเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็น
คุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการที่จะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ” ดังนั้น ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของ Maslow น าเสนอล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ขั้นต่อไปไว้ตามล าดับ ได้แก่ 1)
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ความต้องการทางด้านร่างกาย 2)ความต้องการความปลอดภัย 3)ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
4)ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง และ 5)ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งล าดับขั้นความ
ต้องการทั้ง 5 ขั้นสามารถอธิบายลักษณะของความต้องการ(เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข, 2556) ดังนี้ 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย(Physiological Needs) 
ความต้องการพ้ืนฐานที่มีอ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้จากล าดับความต้องการ

ทั้งหมด  อันเป็นความต้องการที่ช่วยในการด ารงชีวิต และอาจรวมถึงเป็นความต้องการที่ได้รับกระตุ้นด้วย
อวัยวะรับสัมผัส ซึ่งถ้าไม่ได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนี้ตลอดไป 

2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)  
ความต้องการในขั้นนี้จะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนอง

แล้ว ความต้องการของมนุษย์จะพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปคือ ความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง 
(Safety of Security) โดยทฤษฎีนี้อธิบายถึงการสังเกตความต้องการได้ตั้งแต่การเป็นทารกและในเด็กเล็กท่ี
ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน แม้เติบโตสู่วัยท างานก็ยังมีการตอบสนองต่อความต้องการ
ด้วยการท างานในฐานะเป็นผู้คุ้มครองทรัพย์สิน สิทธิ์ และรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น นัก
บัญชี นักประกัน แพทย์ ต ารวจ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาชีพเหล่านี้ในสังคมคือการตอบสนองต่อความ
ต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่ 

3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) 
ความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองว่าตนมี

ความปลอดภัยและมีความมั่นคงแล้ว จึงมีความต้องการในขั้นต่อมาคือความต้องการความรักและความเป็น
เจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งในครอบครอบครัวและในสังคมที่อยู่ ทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่าหาก
ความต้องการนี้ไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์จะมีความรู้สึกถึงความคับข้องใจ และท าให้เกิดปัญหาในการ
ปรับตัวไม่ได้ตามมา เพราะรู้สึกไม่ได้รับความรัก 

4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-esteem Needs) 
เมื่อรู้สึกว่าได้รับความรักและความเป็นเจ้าของแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นความต้องการที่ไม่

อยากให้ความรักลดลง นั่นคือ ความรักและความเป็นเจ้าของจะยืนนานหากมนุษย์ได้รับการนับถือยกย่อง 
ความต้องการได้รับความนับถือยกย่องจึงเป็นความต้องการขั้นต่อมาจากความรักและความเป็นเจ้าของ โดยมี
ความต้องการได้รับยกย่องน่านับถือทั้งจากตนเองและผู้อ่ืน เป็นความต้องการมีอ านาจ มีเกียรติยศ ได้รับการ
ยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชม การได้รับสนองความต้องการในขั้นนี้จะท า
ให้ตนรู้สึกมีคุณค่า 

5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization Needs) 
ความต้องการเข้าใจตนเองเป็นความต้องการขั้นสุดท้าย โดยทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่าความ

ต้องเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงนั้นเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งว่าจะสามารถได้รับอย่างเหมาะสมและท าให้
ประสบความส าเร็จได้ จึงเป็นเหตุให้มนุษย์จะใช้พลังอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและศักยภาพที่มีทั้งหมดเพ่ือ
ปรับปรุงตนเองให้ไปสู่ความส าเร็จอันสูงสุดได้ 

จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการหรือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์โดยสรุปแล้วสามารถน ามา
อธิบายในการศึกษาครั้งนี้ ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าประชาชนผู้รับบริการจะแสดงออกซึ่งความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับการตอบสนองจากบริการนั้นตามล าดับขั้น ซึ่งจะส่งผลให้
การแสดงออกซ่ึงความพึงพอใจมีระดับแตกต่างกันตามลักษณะของงานบริการหรือการให้บริการ สอดคล้องกับ
การศึกษาในอดีตที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจคือความรู้ที่แสดงออกมาเมื่อได้รับการตอบสนอง
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หรือการกระตุ้น อาทิเช่น ของ เพทาย คุ้มค ามี (2546) ที่กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกที่
มีต่อสิ่งเร้าที่แสดงออกมาในรูปของผลสุดท้ายของการประเมิน โดยบอกทิศทางของผลว่ามีทิศทางบวกหรือด้าน
ลบ หรือไม่มีทิศทางใดๆ ต่อสิ่งเร้านั้น”  สอดคล้องกับ กิติมา ปรีดีดิลก (2546) สรุปว่า“ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกท่ีชอบหรือพอใจ ที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ของงานหรือผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของตน” ในขณะที่  ประชากร พัฒนากุล และคณะ (2550) แสดงให้เห็นว่า หาก
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการสาธารณะนั้น ประชาชนจะมีการให้ระดับความพึง
พอใจต่อการได้รับบริการเมื่อการให้บริการนั้นมีลักษณะของการให้บริการอย่างเท่าเทียมรวดเร็วและทันเวลา
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และให้บริการอย่างก้าวหน้า(เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข, 2556)  

 
 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
 ในการศึกษาลักษณะของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในฐานะผู้รับบริการ ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของความพึงพอใจไว้หลายท่าน ดังนี้ 

อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยการตอบโต้
กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทน
แตกต่างกัน 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง 

3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวั งของบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดย
จากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควร
จะได้รับ แล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ไดรับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ ย่อมจะก่อให้ เกิดความ
พึงพอใจขึ้น ซึ่งความพึงพอใจมากหรือน้อย หรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 ในขณะที่ลักษณะความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการศึกษาในอดีตแสดงออกมาในหลายลักษณะ 
อาทิเช่น อัจฉนา โทบุญ (2549) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่มารับบริการงานทะเบียน
ราษฎรจะมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ได้แก่ ความถูกต้องของเอกสารเวลาที่ใช้ในการบริการความ
สะดวกจากระบบงานทะเบียนราษฎร ความสะดวกจากอาคารสถานที่บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
วิธีปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในขณะที่ สุทธิปั้นมา (2535) แสดงให้เห็นว่า ในภาคบริการ
ของเอกชนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขากาฬสินธุ์จะแสดงความพึง
พอใจในรูปแบบความรู้สึกที่ดีที่ชอบพอใจหรือประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อมาใช้บริการด้านต่างๆได้แก่ด้านพนักงาน
และการต้อนรับด้านสถานที่ประกอบการด้านความสะดวกที่ได้รับด้านข้อมูลที่ได้รับการบริการและด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้น ประชาชนผู้รับบริการนอกจากแสดงความพึงพอใจในระดับต่างๆ แล้ว อมรรักษาสัตย์ (2536) ยัง
แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจนั้นยังสามารถน ามาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของการบริการ  
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เพราะนอกจากต้องด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ ของรัฐตามภารกิจแล้ว การให้บริการนั้นต้อง
เป็นการให้บริการอย่างดีเป็นที่พอใจแก่ประชาชนอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ลักษณะของความพึงพอใจหรือความ
พอใจที่แสดงออกมานั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับบริการของแต่ละบุคคล และ
ลักษณะของการให้บริการของผู้ให้บริการเช่นกัน 
 

2.2.3 แนวคิดพื้นฐานของความพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 พ้ืนฐานของความพอใจสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประการของความพอใจ (Aday and Anderson 
อ้างอิงใน สุรจิต, 2543)  

1. ความพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการ ซึ่งแบ่งออกเป็นการใช้เวลารอคอย การได้รับ
การดูแลบริการเมื่อมีความต้องการบริการนั้น และความสะดวกสบาย 

2. ความพอใจต่อการประสานงานของการบริการ แบ่งเป็นผู้ได้รับบริการทุกประเภทตามความ
ต้องการ ความสนใจที่มีต่อผู้รับบริการ และการติดตามผลของการให้บริการ 

3. ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ ได้แก่ ท่าทาง และการแสดงออก
ภายนอก อัธยาศัยที่ดี 

4. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ 
5. ความพอใจต่อคุณภาพของการบริการ 
6. ความพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
โดยที่พ้ืนฐานของความพอใจดังกล่าวน าไปสู่การพิจารณาซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจพ้ืนฐาน

เหล่านั้นฐิตินันด์ เดชะคุปต์ (2538, อ้างถึงใน กมล กิจจาน์, 2545) ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บริการ ราคาค่าบริการ 
สถานที่บริการ การส่งเสริมการแนะน าบริการ ผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมของการบริการ และกระบวนการ
บริการ ปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของภากรณ์ น้ าว้าและ ศิริวิมล วันทอง (2550:27-28) ที่สรุปว่า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึกในทางบวก ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มีคุณภาพและระดับ
การให้บริการตรงกับความต้องการ รวมไปถึงความเอาใจใส่ขององค์การในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
รายละเอียดที่ผู้รับบริการต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน วิธีการใช้หรือลักษณะที่ผู้รับบริการใช้สินค้าหรือบริการ
แต่ละอย่าง คุณภาพของการใช้บริการเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการที่ผู้รับบริการใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง 
คุณภาพของการให้บริการเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการที่จะสร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการ  

2. ค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาบริการที่ผู้รับบริการยอมรับพิจารณาว่า
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่าย ทั้งนี้เจตคติของผู้รับบริการของแต่ละบุคคลอาจ
แตกต่างกันออกไป  

3. สถานที่ให้บริการ การเข้าไปใช้บริการได้สะดวกเมื่อผู้รับบริการต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อการบริการ ท าเลที่ตั้ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญ 

4. การแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการทราบข่าวสารหรือบุคคลอ่ืน
กล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความต้องการที่มีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับการบริการ
ดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการที่มีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจ
ผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 
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5. ผู้ที่ให้บริการ เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการบริการให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารที่ก าหนดนโยบายบริการโดยค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่ายเช่นเดียวกับ 

6. สภาพแวดล้อมของการบริการที่มีอิทธิพล ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสถานที่ความสวยงามของการจัดแต่งภายใน การจัดแบ่งพ้ืนที่
เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ  

7. กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการมีส่วนส าคัญในการสร้างความพึ งพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ผู้รับบริการ  
 ในขณะที่ สันทัด เสริมศรี ( 2539:24-37) สรุปว่าความพึงพอใจผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการที่ส าคัญ ๆ 
เพียง 5 ประการได้แก่ สถานที่บริการ การส่งเสริมแนะน าการบริการ ผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมของการ
บริการ และกระบวนการบริการ อย่างไรก็ตาม ลักษณะพ้ืนฐานของความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยสรุปแล้วได้ถูกน ามาพิจารณาในด้านกระบวนการให้บริการ บุคลากรผู้
ให้บริการ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการบริการ และการส่งเสริมหรือการแนะน าบริการอันน ามาสิ่งการ
อ านวยความสะดวกในการบริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การแสดงออกซึ่งระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 
 

2.2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ศิริพร ตัณติพูลวินัย (2538:5)อธิบายว่า ผู้รับบริการย่อมมีความต้องการและคาดหวังในการไปรับ
บริการทุกครั้ง เมื่อไปรับบริการประสบกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ก็จะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับความ
ต้องการก่อนไปรับบริการและแสดงออกมาเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของผู้รับบริการเมื่อ
ได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ 

2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มหรือประทับใจของ
ผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการเกินความคาดหวังที่มีอยู่  

ในขณะที่ผู้รับบริการจะสามารถประเมินระดับความพึงพอใจที่ตนควรให้ในการรับบริการนั้นได ้อาจ
ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในหลายๆ ด้าน โดยที่ Millet (1954, p. 4 อ้างถึงในเทพศักดิ์ บุญรัตนพันธ์, 
2536, หน้า 14) กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการไว้ว่า “ความพึงพอใจในการ
ให้บริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการโดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ4
ด้านดังนี้ 1) ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างยุติธรรมโดยลักษณะการจัดให้นั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอและเสมอภาค (Equitable Service) 2)ความสามารถในการจัดบริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา 
(Timely Service) ตามลักษณะของความจ าเป็นรีบด่วนในการบริการและความต้องการของประชาชนในการ
บริการนั้นแก่ผู้รับบริการความสามารถในการจัดบริการให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้รับบริการ 
(AmpleService)3)ความสามารถในการจัดบริการให้ต่อเนื่อง (Continuous Service) โดยไม่มีการหยุดชะงัก
หรือติดขัดในการให้บริการนั้น4)ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดให้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้มี
ความเจริญก้าวหน้า (Progressive Service) ตามลักษณะของบริการนั้นๆเรื่อยไป” 
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2.2.5 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อบริการ 
 ชานันท์ ถ้าคู่ (2545:10)  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึง
ลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละ
บุคคล ดังนั้น การวัดความพึงพอใจในการใช้บริการ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลาย โดยการขอความร่วมมือจากลุ่มบุคคลที่
ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกหรือเป็นค าตอบอิสระ ค าถามที่ถาม
จะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่หน่วยงาน หรือองค์กรก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการ
ให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 3. การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลังจากการ
ได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมารับบริการ ผู้วัดจะต้อง
กระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 

ดังนั้น เบญจวรรณวรรณทวีสุข (2556) จึงได้สรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการ
บริการสาธารณะของการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นในระดับของเทศบาลไว้ดังนี้ “ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะของเทศบาล หมายถึง ความพอใจความรู้สึกในทางบวกท่ีมีต่อสินค้าหรือ
บริการที่ได้รับจากเทศบาลในด้านต่างๆและเมื่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้รับการตอบสนอง
ประชาชนก็จะรู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับ” 

โดยที่การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมด าเนินงานและการบริหารงานของฝ่ายปกครองที่ท าหน้าที่
ในการบริหารงานภาครัฐเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งการบริการนั้นจัดท าขึ้นเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
เกี่ยวข้องกับการกินดีอยู่ดีอันเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงานของภาครัฐ การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารกิจกรรมบริการสาธารณะต่างๆ 
สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งในด้านความทั่วถึงในทุกกลุ่ม ด้านพื้นที่ และด้าน
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้ โดยเฉพาะความหวังที่ใช้ในการตัดสินใจการเลือกให้เป็น
ตัวแทนของประชาชนในการเข้ามาบริหารท้องถ่ินนั่นเอง 

ในขณะที่การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบริการประชาชน อาทิเช่น ถาวรโพธิสมบัติ (2535 
อ้างถึงในวีระชัยจุฬาวงศ์สวัสดิ์, 2553, หน้า 11) กล่าวว่า “ความหมายของการบริการประชาชนหมายถึงการที่
องค์การของรัฐได้กระจายสินค้าสาธารณะออกไปให้กับประชาชนในสังคม  เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ
เอ้ืออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มากที่สุด  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและยังต้องท าการศึกษาหลักการ
ให้บริการประชาชนของรัฐต้องค านึงถึงหลัก 3 ประการคือ 

1. เพ่ือประโยชน์สาธารณะการบริการประชาชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ของรัฐกับประชาชน  โดยมีเป้าหมายที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกับประชาชนซึ่งองค์กรของรัฐมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 2 ประการดังนี้ 

1.1 เป็นกลไกปกครองดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตามครรลองของกฎหมาย 
1.2 เป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรและบริการพ้ืนฐานทางสังคมการให้บริการขององค์การ

ของรัฐจึงประกอบด้วยองค์การ 2 ประเภทคือองค์การที่ให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและองค์การที่
ให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบคุคล 
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2. หลักการบริการประชาชนการบริการประชาชน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องบริการ
ประโยชน์สาธารณรัฐจะต้องท าหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชน  เช่น  การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมการป้องกัน  และปราบปรามอาชญากรรมการรักษาสิทธิมนุษยชน
โดยกฎหมายการป้องกันประเทศ  การให้สิ่งตอบแทนแก่สมาชิกในสังคมผู้ท าคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
การออกกฎหมายสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานการระดมทรัพยากร  ได้แก่  เงินภาษีอากรจากสังคมการสาธารณสุข
การบริการผู้ยากจนให้เปล่าการวางแผนใช้พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมการพัฒนา  และการวางแผนชุมชนเมือง
การจัดท าบริการสาธารณะ 

3. หลักการบริหารในด้านการบริการประชาชนรัฐมีเป้าหมายการบริการเพ่ือความพึงพอใจ
ของประชาชนรัฐมีหน้าที่เป็นองค์การของรัฐถ้าเจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐบริการประชาชนดีแล้วประชาชนที่
ได้รับบริการจากองค์การของรัฐควรมีความสบายใจซึ่งผลที่ได้จากการบริการของรัฐดังกล่าวประชาชนจะพอใจ
และให้ความร่วมมือกับรัฐการบริการประชาชนเป็นการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  เมื่อประชาชนติดต่อมา
ขอรับบริการขององค์การของรัฐ  ถ้ามีการจัดระบบการบริหารงานที่ดี เช่น การจัดองค์การการวางแผนการ
ประสานงานกันเป็นอย่างดีผลที่ได้ก็  คือการท างานที่เกิดประสิทธิภาพประชาชนที่มาติดต่องานก็จะได้รับ
ความสะดวกในการที่มารับบริการในทางตรงกันข้าม  หากการจัดระบบการบริหารงานหย่อนสมรรถภาพผล  
ที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่จะต้องเสียเวลาเสียงบประมาณ  และประชาชนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อองค์การ
ของรัฐ   ซึ่งน าความเสียหายมาสู่การบริหารองค์การของรัฐโดยส่วนรวมทั้งระบบ” 
 
2.3 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

การศึกษาและส ารวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบล     
ปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนครในวิจัยครั้งนี้   ได้ศึกษาข้อมูลจากข้อมูลทั่วไปเทศบาลต าบล     
ปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
 

2.3.1.  ที่ตั้งของเทศบาลต าบลปลาโหล 
         ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล  ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริช

ภูมิ  จังหวัดสกลนคร ทางทิศเหนือของจังหวัดสกลนคร  อยู่ในเขตระหว่างละติจูด 103  องศา 35 ลิปดา ถึง
ละติจูด  103  องศา  45  ลิปดา  และลองติจูด  17  องศา  15  ลิปดา  ถึงลองติจูด  17  องศา  25  ลิปดา  
มีเนื้อที่ประมาณ  115  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  71,875  ไร่  มีระยะห่างจากอ าเภอวาริชภูมิ  
ประมาณ     7  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร  ประมาณ  62  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ประมาณ  700   กิโลเมตร 

เทศบาลต าบลปลาโหล  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลพังโคน  และต าบลม่วงไข่  อ าเภอพังโคน 
ทิศใต้  ติดต่อ   ต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภมูิ 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลแร่  อ าเภอพังโคน 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  และต าบลตาลเนิ้ง   

อ าเภอสว่างแดนดิน  
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2.3.2.  ประชากร  รวมทั้งหมด    จ านวน   12,246   คน 
-  ชาย     จ านวน    6,036    คน 
-  หญิง   จ านวน     6,210    คน 

ล าดับที่ หมู่ที่/บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 หมู่ที่  1  บ้านพังฮอ 416 414 830 
2 หมู่ที่  2  บ้านงิ้ว 312 340 652 
3 หมู่ที่  3  บ้านดอนยานาง 441 443 884 
4 หมู่ที่  4  บ้านปลาโหล 513 546 1059 
5 หมู่ที่  5  บ้านไฮ่ 464 464 928 
6 หมู่ที่  6  บ้านนาบ่อ 391 426 817 
7 หมู่ที่  7  บ้านผักตบ 280 283 563 
8 หมู่ที่  8  บ้านโคกศาลา 439 460 899 
9 หมู่ที่  9  บ้านดงเชียงเครือ 249 239 488 
10 หมู่ที่  10  บ้านปลาโหลน้อย 283 281 564 
11 หมู่ที่  11  บ้านดงค าโพธิ์ 741 705 1446 
12 หมู่ที่  12  บ้านหนองท่ม 497 495 992 
13 หมู่ที่  13  บ้านพรสวรรค์ 214 246 460 
14 หมู่ที่  14  บ้านโนนอุดม 329 341 670 
15 หมู่ที่  15  บ้านโค้งป่ากล้วย 140 159 299 
16 หมู่ที่  16  บ้านผักตบ 327 358 685 

-  จ านวนครัวเรือน จ านวน   4,076    ครัวเรือน 
ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม  2563 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล  มีอาชีพหลัก  ท านา  อาชีพรอง  ท าไร ท าสวนผลไม้           
มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญและเป็นสินค้า OTOP  คือ ข้าวหอมทอง  บ้านนาบ่อ  หมู่ที่  6  ต าบลปลา
โหล อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
    2.3.3.   มีเขตการปกครองทั้งหมด   16  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
1.  บ้านพังฮอ  หมู่ที่  1   9. บ้านดงเชียงเครือ  หมู่ที่  9 
2.  บ้านงิ้ว  หมู่ที่  2   10.  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่  10 
3.  บ้านดอนยานาง  หมู่ที่  3   11.  บ้านดงค าโพธิ์  หมู่ที่  11 
4.  บ้านปลาโหล  หมู่ที่  4   12.  บ้านหนองท่ม  หมู่ที่  12 
5.  บ้านไฮ่  หมู่ที่  5   13.  บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่  13 
6.  บ้านนาบ่อ  หมู่ที่  6   14.  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่  14 
7.  บ้านผักตบ  หมู่ที่  7   15.  บ้านโค้งป่ากล้วย  หมู่ที่  15 
8.  บ้านโคกศาลา หมู่ที่  8   16.  บ้านผักตบ   หมู่ที่  16 
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2.3. 4.  โครงสร้างและคณะผู้บริหาร   
  คณะผู้บริหาร 
  1.  นายค าเขื่อง   ร่มเกษ  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลปลาโหล 
  2.  นางถาวร   อินทรพานิชย์ ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีฯ 
  3.  นายวิชัย   ศรีโคตร  ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีฯ 
  4.  นายละยอม ทัศมี  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
  5.  นายสุรสิทธิ์   ค าภูแสน ต าแหน่ง  เลขานายกเทศมนตรีฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล    จ านวน  12   คน 
    1. นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลาโหล 
    2. นายสุรชัย    พุทธรรม ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
    3.  นายสันติ    สุริยะโรจน์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  1 
    4. นายประยุทธ สาลีศร ี ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  1 
    5. นายจันทรา   พูลพล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  1 
    6. นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  1 
    7. นายประทิน   ขันธ์ละ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  1 
    8. นายประสพ   นาเชียงใต้ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2 
    9. นายดิเรก     นาคอินทร์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2 
   10.  นายธวัชวงค์ ผิวบุญเรือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2 
   11.  นายค าสอน  พรหมอุดม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2 
   12.  นายโสภณ   ภูเวียงแก้ว ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน  แบ่งได้ดังนี้ 
    1.  คณะผู้บริหาร 
    2.  สมาชิกสภา 
    3.  ปลัดเทศบาล 
    4.  รองปลัดเทศบาล 
    5.  ส านักปลัดเทศบาล 
    6.  กองคลัง 
    7.  กองการศึกษา 
    8.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      9.  กองช่าง 
    10.  กองสวัสดิการสังคม 
    11.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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     2.3.5.  งานที่ให้บริการ 
งานการให้บริการประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการ

หรือติดต่อเทศบาลต าบลด าเนินการเป็นประจ าในปีงบประมาณ  2563  
( ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 )  จ านวน    4   งาน  ดังต่อไปนี้ 

  5.1  งานด้านบริการกฎหมาย 
 5.2  งานด้านทะเบียน 
 5.3  งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  5.4  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 5.5  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 5.6  งานด้านการศึกษา   
  5.7  งานด้านเทศกิจ  หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
 5.8  งานด้านรายได้หรือภาษี   
 5.9  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
  5.10  งานด้านสาธารณสุข  
 5.11  งานด้านอื่นๆ................................................................................................ ................. 

 โดยก าหนดกรอบงานที่จะประเมินประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  
อ าเภอวาวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

ปาณิสรา  ประจุดทะศรีและคณะ  (2560)  ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้    อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2560  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   ด้านช่องทางการ
ให้บริการ     ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  และคุณภาพการให้บริการจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้    อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 6,794  คน ใช้
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา  จ านวน 400  คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane    โดยสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้จ านวน  400  ชุดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 50-59 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า  5,000  บาท  ความถ่ีในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  โดยเฉลี่ย  2 -3  ครั้ง
ต่อปี ส านักปลัดเป็นส่วนงานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการมากที่สุด  ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  รับทราบจากเสียงตามสายจากผู้น า
ชุมชน 

  ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้พบว่าผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  อ าเภอ
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.33  คิดเป็นร้อยละ 86.56         
งานที่มีผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด  คือ  งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   มีค่าเฉลี่ย  4.61   
คิดเป็นร้อยละ  92.24  รองลงมาคือ  งานด้านการศึกษา  มีค่าเฉลี่ย  4.34  คิดเป็นร้อยละ  86.80             
งานด้านสาธารณสุข  มีค่าเฉลี่ย  4.30  คิดเป็นร้อยละ  86.04  และงานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ  (โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล)  มีค่าเฉลี่ย  4.06  คิดเป็นร้อยละ  81.16 

อาภา  อยู่สุข และคณะ  (2559)  ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการ ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากจ านวนประชากรที่อาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จ านวน 6,800 คน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 378 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วน หญ่
มีอายุระหว่าง 50 -59  ปี  มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วน ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเดือนละ 5,000 บาท ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลต าบลวัฒนา เฉลี่ยปีละ 2-
3 ครั้ง โดยมาติดต่อขอรับบริการที่ส่วนการคลัง และรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวัฒนา จากเสียง
ตามสาย ผู้น าชุมชนและเพ่ือนบ้าน  

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลวัฒนา ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวัฒนาทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และงานที่มีผู้รับบริการพึง
พอสูงสุดคืองานด้านการจัดเก็บภาษีป้ายและงานด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ
ด้านสังคมสงเคราะห์ และงานด้านการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง มีค่าเฉลี่ย 4.39 โดยภาพรวม
ของความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

อาภา  อยู่สุข และคณะฯ (2559) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจ และจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในด้านกระบวนการขั้นตอนการ 
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 5,125 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 371 คน 
ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ  ส่วน ใหญ่มีอายุระหว่าง 50 -59  ปี  มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  ส่วน ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 
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10,000 บาท  ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าใหญ่ ปีละ 2-3 ครั้ง  โดยมา
ติดต่อขอรับบ  

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้างานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.13 
รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.94 และดา้นคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามล าดับ  ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้างานด้านการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05โดยด้าน
คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.91 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.01 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.95
และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
งานด้านงานสาธารสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02โดยด้านด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
ตามล าดับ   

จากผลการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ควรน าสารสนเทศและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการให้บริการจัดท าแบบฟอร์มค าร้องต่าง ให้ชัดเจนเพ่ือความ
รวดเร็วในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าควรให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ควรจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับ  ห้องน้ าท่ีสะอาด  และที่นั่งพักรอรับบริการให้
เพียงพอส าหรับ ผู้มารับบริการ   ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรการปรับปรุงบริการ ให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์ในครั้งเดียว  
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สุนารี แสนพยุห์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ให้บริการสาธารณะของเทศต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวนี้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างด้านเพศมีความพึงพอใจแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกันแต่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้ง
นี้แสดงให้เห็นว่า เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  และ
เทศบางควรจะจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลควรมาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา 

อัษฎา ผาใต้ และ จิตติ กิตติเลิศไพศาล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลโดยภาพรวม  และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง           
ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการที่มีต่อประชาชนจ าแนกเป็น 7 ด้าน คือ 1) การให้บริการอย่างเสมอภาค  2) การ
ให้บริการที่ตรงเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 4)การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5) การให้บริการที่มี
ความก้าวหน้า  6) การให้บริการอย่างถูกต้อง และ 7)การให้บริการที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังพบว่า คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันแต่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านกลับแสดงให้เห็นกลุ่มผู้รับบริการที่มีรายได้ต่ ากว่า 
20,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านการให้บริการที่น่าเชื่อถือ มากกว่าแตกต่างไปจากผู้รับบริการที่มีรายได้ 
20,001 บาทขึ้นไป  ในขณะที่เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยพบว่า ความพึงพอใจในด้านการให้บริการที่ตรง
เวลา  ด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างถูกต้อง  กลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศ
เหนือ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลมากกว่ากลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิ ศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก  กลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศตะวันออกมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลกลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศใต้ 

เบญจวรรณ วรรณทวีสุข (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มาก โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการบริหารที่ดีของเทศบาล 3) สังคม/
คุณภาพชีวิต 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างในเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ประชาชน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันต่อการให้บริการสาธารณะของต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด 

 



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เพ่ือส ารวจและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   โดยด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 

ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร จ านวนรวม 12,246 คน ครอบคลุม  16   
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
 3.1.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้วิธีการของ Taro Yamane (สมศักดิ์ 
ศรีสันติสุข, 2548: 139) เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึนร้อยละ 0.05 ตามสูตร 
 
     N 
    n =   
     1+N(e)2 

 โดยที่  n   =    จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 
  N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e   =    ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 
 
 
 แทนค่าสูตร     n   =    12,246  =      387.35   คน  หรือ   387  คน 
          1+ 12,246 (0.05)2 
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โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละชุมชนดังนี้ 
 
หมู่ที่  1  บ้านพังฮอ 27 คน 
หมู่ที่  2  บ้านงิ้ว 21 คน 
หมู่ที่  3  บ้านดอนยานาง 29 คน 
หมู่ที่  4  บ้านปลาโหล 35 คน 
หมู่ที่  5  บ้านไฮ่ 30 คน 
หมู่ที่  6  บ้านนาบ่อ 27 คน 
หมู่ที่  7  บ้านผักตบ 18 คน 
หมู่ที่  8  บ้านโคกศาลา 29 คน 
หมู่ที่  9  บ้านดงเชียงเครือ 16 คน 
หมู่ที่  10  บ้านปลาโหลน้อย 18 คน 
หมู่ที่  11  บ้านดงค าโพธิ์ 47 คน 
หมู่ที่  12  บ้านหนองท่ม 32 คน 
หมู่ที่  13  บ้านพรสวรรค์ 15 คน 
หมู่ที่  14  บ้านโนนอุดม 22 คน 
หมู่ที่  15  บ้านโค้งป่ากล้วย 10 คน 
หมู่ที่  16  บ้านผักตบ 22 คน 

 
โดยประมาณการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นโดยประมาณ 400 ชุด ซึ่งไม่น้อยกว่ากลุ่ม

ตัวอย่าง  และวิธีการส ารวจด้วยตนเองจากแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูลในครั้งนี้ 
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ จ านวน 400 ชุด    
จึงสามารถอธิบายได้ว่าจ านวนตัวอย่างและผลการวิเคราะห์สามารถเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดได้   และ
อธิบายความพึงพอใจของประชากรที่ศึกษาได้ 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอ
วาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  จ านวน 4  งานบริการ คือ  1) งานด้านบริการกฎหมาย  2) งานด้านโยธา  การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ 4)  งานด้านสาธารณสุข  โดยวัดระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 4 ด้าน ได้แก่   
1)  ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ 2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
และ  4)  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
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  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  5  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อย   2 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 คะแนน 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการรับบริการจากเทศบาล
ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร 
 
 3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม  โดยการใช้วิธีการ
ให้แสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น โดยเก็บจากผู้ใช้บริการจากส านักงานเทศบาลต าบล   
ปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนครจ านวน 4  งานบริการ  คือ  1) งานด้านบริการกฎหมาย  2) งาน
ด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ 4)  งานด้านสาธารณสุข   

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ต ารา บทความ ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในส่วนส าคัญ ๆ เพ่ือสรุปประเด็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา      
ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถ่ี (จ านวน) และค่าร้อยละ (%)  
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล
ปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การประเมินค่าความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  โดยให้คะแนนเป็น 5 คะแนน 4 
คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน แบ่งเป็นระดับดังนี้ 
  ระดับ 5 มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด 
  ระดับ 4 มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 
  ระดับ 3 มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง 
  ระดับ 2 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
  ระดับ 1 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 
 การแบ่งระดับความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้พิจารณาจากอัตราภาคชั้น ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
        
  แทนค่า   =   5 – 1  =    0.8 
            5 
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 เมื่อได้อันตรภาคชั้นสามารถน ามาแบ่งระดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  1.00–1.80 หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.81–2.60 หมายถึง  พอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  2.61–3.40 หมายถึง  พอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  3.41–4.20 หมายถึง  พอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.21–5.00 หมายถึง  พอใจมากที่สุด 
 
เกณฑ์การค านวณหาค่าร้อยละจากค่าเฉลี่ยค านวณจากสูตร 
  (ค่าเฉลี่ยที่ได้/คะแนนสูงสุด)  x  100  
 
เกณฑ์การหาคะแนนคุณภาพการให้บริการ  มีตัวชี้วัดก าหนดไว้ดังนี้ 
  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับริการ 
  มากกว่าร้อยละ  95  ขึ้นไป  คะแนนคุณภาพ  10 
  ไม่เกินร้อยละ 95   คะแนนคุณภาพ  9 
  ไม่เกินร้อยละ 90   คะแนนคุณภาพ  8 
  ไม่เกินร้อยละ 85   คะแนนคุณภาพ  7 
  ไม่เกินร้อยละ 80   คะแนนคุณภาพ  6 
  ไม่เกินร้อยละ 75   คะแนนคุณภาพ  5 
  ไม่เกินร้อยละ 70   คะแนนคุณภาพ  4 
  ไม่เกินร้อยละ 65   คะแนนคุณภาพ  3 
  ไม่เกินร้อยละ 60   คะแนนคุณภาพ  2 
  ไม่เกินร้อยละ 55   คะแนนคุณภาพ  1 
  ไม่เกินร้อยละ 50   คะแนนคุณภาพ  0 
 
 การแปลผลข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าในรูป ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับค าถามแต่ละข้อ ดังนี้ 
  1. ข้อค าถามท่ีเป็นข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
  2. ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความรู้สึก ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ พอใจน้อย
ที่สุด พอใจน้อย พอใจปานกลาง พอใจมาก และพอใจมากที่สุด แปลผลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



 
 

บทที่  4 
ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  การศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนครในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน  จ านวนรวม 12,246  ราย ครอบคลุม  16 
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  รวมทั้งสิ้นจ านวน  400  ชุด    
มีผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  
จ านวน  400  ชุด  โดยที่ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และ
ความถี่ในการรับบริการจากเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล   
ปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  จ าแนกงานบริการออกเป็น 4 งานบริการ  คือ 1) งานด้านบริการ
กฎหมาย  2) งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ 4)  
งานด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วยประเมินความพึงพอใจ 4 ด้านได้แก ่ 1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ  2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ 4)  ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก    

4.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการจากแบบสอบถาม (ข้อเสนอแนะอ่ืน) 
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4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 187 46.75 
หญิง 213 53.25 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ    
53.25   และเป็นเพศชาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ  46.75 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 20 ปี 18 4.50 
21 - 40 ปี 82 20.50 
41 - 60 ปี 193 48.25 
61 ป ีขึ้นไป 107 26.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41 - 60 ปี  จ านวน  193 คน คิดเป็นร้อย
ละ  48.25 รองลงมา  คือ  อายุ 61 ปีขึ้นไป  จ านวน 107 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.75  อายุ  21  -  40 ปี 
จ านวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ  20.50  และอายุต่ ากว่า  20  ปี  จ านวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ  4.50 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 250 52.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 75 18.75 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 63 15.75 
ปริญญาตรี 12 3.00 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน  
250 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  รองลงมาคือ  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 63 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 15.75  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จ านวน 63  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.75  และ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน  12 คน   คิดเป็นร้อยละ  3 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 243 60.75 
ข้าราชการ 12 3.00 
นักเรียน/ นักศึกษา 19 4.75 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.50 
ธุรกิจส่วนตัว 73 18.25 
รับจ้างทั่วไป 51 12.75 
อ่ืน  ๆ - - 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน 243 คน      
คิดเป็นร้อยละ  60.75  รองลงมาคือ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน  73  คน คิดเป็นร้อยละ 18.25  รับจ้าง
ทั่วไปจ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.75 นักเรียน/ นักศึกษาจ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.75    
รับราชการ  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  
0.50   
 

ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการรับบริการจาก
เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนครในรอบ 1 ปี 

ความถี่ในการรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครั้งต่อปี 222 55.50 
2-3 ครั้งต่อปี 57 14.25 
4-5 ครั้งต่อปี 24  6.00 
6  ครั้งขึ้นไปต่อปี 97 24.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับบริการจากเทศบาลต าบล  
ปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนครในรอบ 1 ปี มีการรับบริการส่วนมาก  จ านวน 1 ครั้งต่อปี  จ านวน  
222 คน  คิดเป็นร้อยละ  55.50  รองลงมาคือ ใช้บริการ  6  ครั้งขึ้นไปต่อปี  จ านวน  97 คน คิดเป็นร้อยละ  
24.25  ใช้บริการ 2-3 ครั้งต่อปี  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ  14.25  และ ใช้บริการ 4-5 ครั้งขึ้นไปต่อปี  
จ านวน  24 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00   
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4.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลปลาโหล                
       อ าเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร 
 

ตารางท่ี  4.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านบริการกฎหมาย  โดยรวมและรายด้าน ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

งานด้านบริการกฎหมาย  x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.62 0.47 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.49 0.45 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.52 0.51 มากที่สุด 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.62 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 4.56 0.47  มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านบริการกฎหมาย  
โดยรวมและรายด้านของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.56) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   ด้านกระบวนการ ขั้นตอน

การให้บริการ  ( x = 4.62)  รองลงมาคือ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ( x = 4.62)    

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   ( x = 4.52)  และ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ( x = 4.49)     
 
ตารางท่ี  4.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านบริการกฎหมาย  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน 
     มีความชัดเจน 

4.65 0.52 
 

มากที่สุด 

2. มีความสะดวก  รวดเร็วในการให้บริการ 4.60 0.53 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
    การให้บริการ 

4.62 0.55 
 

มากที่สุด 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.62 0.52 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  ตรงต่อความ 
     ต้องการผู้รับบริการ 

4.45 0.53 
 

มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.74 0.48 มากที่สุด 
โดยรวม 4.62 0.47 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านบริการกฎหมาย  
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    ( x = 4.62)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้ มีการ

ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง  ( x = 4.74)  รองลงมาคือ  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  

มีความชัดเจน  ( x = 4.65)  และ มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ       

( x = 4.62)    
 
ตารางท่ี  4.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านบริการกฎหมาย  ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.72 0.51 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/ 
    เอกสาร 

4.43 0.60 
 

มากที่สุด 

3. มีช่องการการให้บริการหลายช่องทาง 4.53 0.51 มากที่สุด 
4.  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 4.41 0.59 มากที่สุด 

5.  มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 4.43 0.52 มากที่สุด 
6.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว  และสะดวก 4.50 0.61 มากที่สุด 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 4.43 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.49 0.45 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านบริการ
กฎหมาย  ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.49)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้  มีช่องทางการ
ให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ   ( x = 4.72)  มีช่องการการให้บริการหลายช่องทาง   ( x = 4.53)  และ  
เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว  และสะดวก  ( x = 4.50)   
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ตารางท่ี  4.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านบริการกฎหมาย  ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว 
    เรียบร้อยเหมาะสม 

4.51 0.66 
 

มากท่ีสุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 4.52 0.65 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น  
    เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ 

4.58 0.64 
 

มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม  
    ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
    น่าเชื่อถือ 

4.49 0.65 
 

มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ 4.54 0.62 มากที่สุด 
6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   
   ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.48 0.64 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.51 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการเกี่ยวกับงานด้าน

บริการกฎหมาย  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.52)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้ 
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  ( x = 4.58)  เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ   ( x = 4.54)  และ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นเต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ  ( x = 4.52)     
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ตารางท่ี  4.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านบริการกฎหมาย  ด้านอาคารสถานที่  และสิ่งอ านวยความสะดวก     ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ   
    บริการ 

4.67 0.57 
 

มากที่สุด 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า   
    โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 

4.58 0.52 
 

มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 4.63 0.57 มากที่สุด 
4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวก  
    ต่อการใช้บริการ 

4.63 0.54 
 

มากที่สุด 

5. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
    มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.61 0.53 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.62 0.44 มากที่สุด 
  

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านบริการกฎหมาย  

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.62)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้ สถาน
ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ( x = 4.67)    รองลงมาคือ  สถานที่ให้บริการ
โดยรวมมีความสะอาด  ( x = 4.63)  และ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้
บริการ  ( x = 4.63)   
 
ตารางท่ี  4.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยรวมและรายด้าน ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.62 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.55 0.45 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.55 0.57 มากที่สุด 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.60 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.53      มากที่สุด 
 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยรวมและรายด้าน ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.58) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  คือ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ( x = 4.62)  รองลงมาคือ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
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ความสะดวก  ( x = 4.60)  ด้านช่องทางการให้บริการ  ( x = 4.55)  และ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ         
( x = 4.55)   
   

ตารางท่ี  4.12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบล
ปลาโหล 

ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน 
     มีความชัดเจน 

4.65 0.56 
 

มากที่สุด 

2. มีความสะดวก  รวดเร็วในการให้บริการ 4.63 0.55 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
    การให้บริการ 

4.66 0.54 
 

มากที่สุด 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.61 0.56 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  ตรงต่อความ 
    ต้องการผู้รับบริการ 

4.58 0.57 
 

มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.65 0.56 มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.62 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริช

ภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.62)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

3 ล าดับ  ดังนี้ มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง และแนะน าข้ันตอนการให้บริการ  ( x = 4.66)  รองลงมา

คือ  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  ( x = 4.65)  และ  มีการให้บริการ

ตามล าดับก่อน-หลัง    ( x = 4.65)  
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ตารางท่ี  4.13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.62 0.49 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/ 
    เอกสาร 

4.57 0.52 
 

มากทีสุ่ด 

3. มีช่องการการให้บริการหลายช่องทาง 4.53 0.56 มากที่สุด 
4.  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 4.54 0.67 มากที่สุด 

5.  มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 4.51 0.56 มากที่สุด 
6.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว  และสะดวก 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 4.52 0.61 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.45 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   ( x = 4.55)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้  
มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  ( x = 4.62)  รองลงมาคือ    มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  ( x = 4.57)  และ เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว  และสะดวก   
( x = 4.56)  
 
 

ตารางท่ี  4.14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว 
    เรียบร้อยเหมาะสม 

4.60 0.66 
 

มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 4.50 0.70 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น  
    เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ 

4.60 0.61 
 

มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม  
    ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
    น่าเชื่อถือ 

4.53 0.60 
 

มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ 4.54 0.64 มากที่สุด 
6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   
   ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.53 0.56 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.57 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการเกี่ยวกับงานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  
จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.55)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 
ล าดับ  ดังนี้  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย  ( x = 4.60)  รองลงมา
คือ  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ               
( x = 4.54)  และ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  ( x = 4.53)  
 
ตารางที่  4.15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านอาคารสถานที่ และ สิ่งอ านวยความสะดวก  ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ   
    บริการ 

4.66 0.54 
 

มากท่ีสุด 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า   
    โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 

4.58 0.63 
 

มากท่ีสุด 

3. สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 4.63 0.58 มากที่สุด 
4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวก  
    ต่อการใช้บริการ 

4.55 0.65 
 

มากท่ีสุด 

5. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
    มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.59 0.56 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.60 0.57 มากที่สุด 
  

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอ
วาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  3 ล าดับ  ดังนี้  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ( x = 4.66)  รองลงมา
คือ  สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด  ( x = 4.63)  และ  ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  ( x = 4.59)   
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ตารางท่ี  4.16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  โดยรวมและรายด้าน ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.60 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.66 0.44 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.67 0.45 มากท่ีสุด 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.66 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.48     มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล  โดยรวมและรายด้าน ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนครโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.65) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ  ( x = 4.67)  รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ  ( x = 4.66)  ด้านอาคารสถานที่และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก  ( x = 4.66)   และ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ( x = 4.60)     
 
ตารางท่ี  4.17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน 
    มีความชัดเจน 

4.66 0.51 
 

มากที่สุด 

2. มีความสะดวก  รวดเร็วในการให้บริการ 4.68 0.55 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
    การให้บริการ 

4.56 0.59 
 

มากที่สุด 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.58 0.58 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  ตรงต่อความ 
    ต้องการผู้รับบริการ 

4.63 0.57 
 

มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.58 0.58 มากที่สุด 
โดยรวม 4.60 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.60)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  
ดังนี้  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ในการให้บริการ  ( x = 4.68)  รองลงมาคือ  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ( x = 4.66)  และ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ
ต้องการผู้รับบริการ  ( x = 4.63)    
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ตารางท่ี  4.18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านงานทะเบียน   ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. มชี่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.72 0.54 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/ 
    เอกสาร 

4.61 0.57 
 

มากที่สุด 

3. มีช่องการการให้บริการหลายช่องทาง 4.66 0.51 มากที่สุด 
4.  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 4.62 0.53 มากที่สุด 

5.  มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 4.74 0.49 มากที่สุด 
6.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว  และสะดวก 4.50 0.75 มากท่ีสุด 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 4.80 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 4.66 0.44 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล  ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.66)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้  คือ  มีการ
จัดโครงการออกบริการนอกสถานที่    ( x = 4.80)  รองลงมา คือ มีการให้บริการนอกเวลาราชการ             
( x = 4.74)   และ  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  ( x = 4.72)   
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ตารางท่ี  4.19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว 
    เรียบร้อยเหมาะสม 

4.81 0.44 
 

มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 4.73 0.48 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
    เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ 

4.66 0.51 
 

มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม  
    ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
    น่าเชื่อถือ 

4.59 0.64 
 

มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ 4.72 0.49 มากทีสุ่ด 
6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   
   ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.50 0.74 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 0.45 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการเกี่ยวกับงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.67)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  
ดังนี้  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  ( x = 4.81)  รองลงมา
คือ  เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่   ( x = 4.73)    และ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  ( x = 4.72)  
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ตารางที่  4.20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก  ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ   
    บริการ 

4.70 0.50 
 

มากที่สุด 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า   
    โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 

4.59 0.53 
 

มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 4.70 0.50 มากที่สุด 
4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวก  
    ต่อการใช้บริการ 

4.66 0.51 
 

มากท่ีสุด 

5. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
    มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.65 0.52 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.66 0.49 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล  ด้านอาคารสถานที่และ สิ่งอ านวยความสะดวกเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.66)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  
ดังนี้   สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ( x = 4.70)    รองลงมาคือ  สถานที่
ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด  ( x = 4.70)  และ  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวก 
ต่อการใช้บริการ  ( x = 4.66)   
 
ตารางที่  4.21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข  โดยรวมและรายด้าน ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

งานด้านสาธารณสุข x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.66 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.72 0.52 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.65 0.51 มากที่สุด 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.73 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.69 0.51   มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
โดยรวมและรายด้าน ของเทศบาลต าบล ส่องดาว  อ าเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนครโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.69)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านอาคารสถานที่และ    
สิ่ งอ านวยความสะดวก  ( x = 4.73)  รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ  ( x = 4.72)                       
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ( x = 4.66)  และ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ( x = 4.65)     
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ตารางท่ี  4.22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานด้านสาธารณสุข  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน 
    มีความชัดเจน 

4.67 0.62 
 

มากที่สุด 

2. มีความสะดวก  รวดเร็วในการให้บริการ 4.60 0.50 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
    การให้บริการ 

4.67 0.62 
 

มากที่สุด 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.73 0.60 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม  ตรงต่อความ 
    ต้องการผู้รับบริการ 

4.60 0.63 
 

มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.67 0.60 มากที่สุด 
โดยรวม 4.66 0.51 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข     

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ   ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.66)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้           

มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  ( x = 4.73)  รองลงมาคือ  ขั้นตอนการให้บริการ

มีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  มีความชัดเจน  ( x = 4.67)  และ มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า

ขัน้ตอนการให้บริการ  ( x = 4.67)   
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ตารางที่  4.23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข  ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.69 0.53 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/ 
    เอกสาร 

4.75 0.51 
 

มากที่สุด 

3. มีช่องการการให้บริการหลายช่องทาง 4.72 0.57 มากที่สุด 
4.  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 4.71 0.60 มากที่สุด 

5.  มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 4.72 0.53 มากที่สุด 
6.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว  และสะดวก 4.70 0.53 มากที่สุด 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 4.75 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.72 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข     
ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.72)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ ดังนี้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  ( x = 4.75)  รองลงมาคือ  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
( x = 4.75)  และ  มีช่องการการให้บริการหลายช่องทาง  ( x = 4.72)   
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ตารางที่  4.24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว 
    เรียบร้อยเหมาะสม 

4.75 0.51 
 

มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 4.65 0.64 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น  
    เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ 

4.72 0.54 
 

มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม  
    ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
    น่าเชื่อถือ 

4.67 0.54 
 

มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ 4.71 0.53 มากที่สุด 
6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   
   ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.39 0.79 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.51 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการเกี่ยวกับงานด้าน

สาธารณสุข  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.65)  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่พูดจา
สุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว  เรียบร้อยเหมาะสม  ( x = 4.75)  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ  ( x = 4.72)  และ  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  ( x = 4.71) 
 
ตารางที่  4.25 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ   
    บริการ 

4.75 0.51 
 

มากที่สุด 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า   
    โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 

4.65 0.56 
 

มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 4.72 0.51 มากที่สุด 
4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวก  
    ต่อการใช้บริการ 

4.67 0.52 
 

มากที่สุด 

5. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
    มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.39 0.51 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.51 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข   ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด   ( x = 4.65)   โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ ดังนี้ สถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ( x = 4.75)  รองลงมาคือ สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความ
สะอาด  ( x = 4.72)  และ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวก ต่อการใช้บริการ               
( x = 4.67) 
 
4.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการจากแบบสอบถาม(ข้อเสนอแนะอ่ืน) 

 4.3.1  ผู้ตอบแบบสอบถามหมู่ที ่ 9  บ้านดงเชียงเครือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ
ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น 

 4.3.2  ผู้ตอบแบบสอบถามหมู่ที่  9  บ้านดงเชียงเครือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไฟฟ้าแสงสว่างบางแห่ง
ช ารุด 

 4.3.3  ผู้ตอบแบบสอบถามหมู่ที ่ 9  บ้านดงเชียงเครือ และ หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายไม่ทั่วไป  ได้ยินไม่ชัดเจน 
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4.4  สรุปผลการประเมิน 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร  รอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยประเมินจากงานบริการ 4 ด้าน สรุปผลการประเมิน  
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.26 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลปลาโหล 

งานบริการ ค่าเฉลี่ย คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ระดับความ 
พึงพอใจร้อย

ละ 
1)  งานด้านบริการกฎหมาย 
2)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
3)  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   
4)  งานด้านสาธารณสุข    

4.56 
4.58 
4.65 
4.69 

10 
10 
10 
10 

8 
8 
8 
8 

91.25 
91.60 
92.95 
93.80 

ค่าเฉลี่ยรวมการบริการจากงาน 4 ด้าน 4.62 10 8 92.40 
  

จากตารางที่ 4.26 พบว่าผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร    
มีความพึงพอใจในการรับบริการโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.62)  คิดเป็นร้อยละ  92.40    
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   งานด้านสาธารณสุข ( x = 4.69)  คิดเป็นร้อยละ  93.80  
รองลงมาคือ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ( x = 4.65)  คิดเป็นร้อยละ  92.95  งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ( x = 4.58)  คิดเป็นร้อยละ  91.60   และ  งานด้านบริการกฎหมาย ( x =4.56)   
คิดเป็นร้อยละ  91.25   



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 การศึกษาครั้งนี้             
มีประเด็นส าคัญในการน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอ
วาริชภูมิ    จังหวัดสกลนคร 

 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรค ในการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอ
วาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 

 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัย  เรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  
จังหวัดสกลนคร สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

 5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400  คน ครอบคลุม 6  หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41  -  60  
ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ความถี่ในการรับบริการจากเทศบาลต าบล  
ปลาโหลโดยเฉลี่ย 1  ครั้งต่อปี  

 5.2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้านบริการกฎหมายของ
เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และด้านที่มีความพึง
พอใจสูงสุดจากการรับบริการ  คือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ     รองลงมาคือ  ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  และ  ด้านช่องทางการให้บริการ                    
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ   4.56 
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5.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้านโยธา  การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
และด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการคือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ  รองลงมาคือ   ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  และ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ   4.58 

5.2.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และ
ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการ  คือ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  รองลงมาคือ   ด้านช่องทาง
การให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  และ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.65 

 5.2.5 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข  ของ
เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และด้านที่ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการ  คือ   ดังนี้  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ    
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  และ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ             
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.69 
 
5.3 ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน  ๆ  จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 5.3.1  เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพในชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ประชาชนมีความต้องการ  เพื่อเป็นการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 5.3.2  เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ควรสนับสนุนซ่อมแซ่มไฟฟ้าแสง
สว่างในชุมชนเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจรท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยและน่าอยู่
มากยิ่งขึ้น 
 5.3.3  เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ที่สามารถช่วยให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในการให้บริการ 
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แบบสอบถาม 
 



 

 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

ของเทศบาลต านบลปลาโหล 
 

                แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ  เทศบาลต าบลปลาโหล   เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
การให้บริการและก าหนดนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนคณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านใน
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล 
ปลาโหล 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในแต่ละด้าน 
 

 การตอบแบบสอบถามขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ  ให้ถูกต้องเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการให้บริการของ เทศบาลต าบลปลาโหล  เป็นอย่างยิ่งค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับจะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะประเมินจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 
 
 



ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย ลงใน  (   )  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   ชาย   หญิง   

2. อาย ุ  อายุไม่เกิน 20 ปี    21 - 40 ปี    41 - 60 ปี   60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น           มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
   ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 

  เกษตรกร    ผู้ประกอบการ   ข้าราชการ      นักเรียน / นักศึกษา 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป    อ่ืนๆ 

6. ความถี่ที่ท่านมารับบริการ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา จ านวนกี่ครั้ง (โดยประมาณ) 

   1 ครั้ง/ป ี   2 – 3 ครั้ง/ป ี  4-5 ครั้ง/ป ี   6 ครั้งขึ้นไป/ปี 
  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  
จังหวัดสกลนคร   

งานบริการ      ระดับความพึงพอใจ 
1.  งานด้านบริการกฎหมาย     5 คะแนน  คือ  พึงพอใจมากที่สุด 
2.  งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลุกสิ่งก่อนสร้าง  4 คะแนน   คือ  พึงพอใจมาก  
3.  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล    3 คะแนน  คือ  พึงพอใจปานกลาง 
4.  งานด้านสาธารณสุข     2  คะแนน  คือ  พึงพอใจน้อย 

1  คะแนน  คือ  พอพอใจน้อยที่สุด 

ที ่ ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

งานด้านที่ 1 งานด้านที่ 2 งานด้านที่ 3 งานด้านที่ 4 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ     
 1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน     
 2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
 3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร     
 4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน     
 5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผูร้บับริการ     
 6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง     

ด้านช่องทางการให้บริการ     
 1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ     
 2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร     
 3. มีช่องทางการให้บริการหลายชอ่งทาง     
 4. มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รบับริการ     
 5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ     
 6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก     
 7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี     



ที ่ ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

งานด้านที่ 1 งานด้านที่ 2 งานด้านที่ 3 งานด้านที่ 4 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
 1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบรอ้ย

เหมาะสม 
    

 2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่     
 3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมีความ

พร้อมในการให้บริการ 
    

 4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย  
ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกตอ้งน่าเชื่อถือ 

    

 5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ     
 6. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี ไมร่ับสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ 
    

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก     
 1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ     
 2. สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ 

ที่น่ังรอรับบริการ 
    

 3. สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความสะอาด     
 4. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ     
 5. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ปา้ยประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ

ง่าย 
    

 
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในแต่ละด้าน 
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