โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
และคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปี 2563
โดย

สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร./โทรสาร 043-721445

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

25

เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัด

คะแนน
เต็ม

2.1 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ 95
ไม่เกินร้อยละ 90
ไม่เกินร้อยละ 85
ไม่เกินร้อยละ 80
ไม่เกินร้อยละ 75
ไม่เกินร้อยละ 70
ไม่เกินร้อยละ 65
ไม่เกินร้อยละ 60
ไม่เกินร้อยละ 55
น้อยกว่าร้อยละ 50

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

คะแนนที่
ได้

ผลการประเมิน/ผลการดาเนินงาน
- หน่วยงานหรือสถาบันทีด่ าเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
- ดาเนินการสารวจ เมื่อวันที่ ………………..…… 2563
- จานวนประชากรในพืน้ ที่ ณ วันที่ดาเนินการสารวจ
จานวน 3,974 คน
- จานวนประชากรผู้กรอกแบบสารวจ จานวน 199 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรที่ ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ร้อยละ 95.29 แยกเป็น

1. ด้านโยธา
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.26
2. ด้านการศึกษา
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.49
3. ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.70
4. ด้านรายได้หรือภาษี
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.04
5. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 94.78
6. ด้านสาธารณสุข
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.50

เอกสารหน้า.................ถึงหน้า...............

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ เพื่อ
ประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 6 ด้าน คือ (1) ด้านงานโยธา (2) ด้านการศึกษา
(3) ด้านงานเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย (4) ด้านรายได้หรือภาษี (5) ด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม (6) ด้านสาธารณสุข
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ( x =4.76, S.D. = .28) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และงานบริการ 6 ด้าน
พบว่า ด้านงานเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.70 ( x =4.79, S.D. =.29) รองลงมาคือ ด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.50 ( x =4.78, S.D. = .36) ด้านการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.49 ( x =4.77, S.D.
=.32) ด้านโยธา โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. =.19) ด้านรายได้หรือภาษี
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.04 ( x =4.75, S.D. =.30) และด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 ( x =4.74, S.D. = .28) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด
ตามลาดับเช่นกัน
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดี สามารถตอบสนองความ
พึง
พอใจและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ได้เป็นอย่างดี
โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เกิดผลสั มฤทธิ์อย่ างยั่งยื น สาหรับ องค์กรตลอดไป และที่สาคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนหนองสูงใต้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.29 (ได้ระดับ 10 คะแนน)

คานา
การศึกษาเพื่อ สารวจความพึงพอใจในการให้ บริการและคุณภาพการให้ บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference) ระหว่าง
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม โดย ส านักบริก ารวิช าการ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม กั บ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ มีความมุ่งหมายที่จะสารวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพ
การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่
เน้น การประเมิน ผลเชิงระบบเพื่อให้ เห็ นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน
นอกจากนั้นยังได้ทาการประเมินผลสาหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการ
ให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคต
การศึกษาเพื่อประเมินครั้งนี้ สาเร็จลงได้ เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และคณะผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก ร ที่ อ านวยความสะดวกในทุ ก ขั้ น ตอนของการประเมิ น และ
ขอขอบคุณคณะผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน ที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนผู้ให้ข้อมูล

ทุก

ท่าน ทาให้การดาเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวั ตถุประสงค์ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏมหาสารคาม จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

สานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สิงหาคม 2563
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านการศึกษา ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านการศึกษา ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านการศึกษา ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมงานบริการด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมงานบริการด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 4 ด้าน
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านรายได้หรือภาษี ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านรายได้หรือภาษี ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านรายได้หรือภาษี ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านรายได้หรือภาษี ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ในภาพรวมด้านรายได้หรือภาษี ทั้ง 4 ด้าน
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ในภาพรวมด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม ทั้ง 4 ด้าน
ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านสาธารณสุข ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านสาธารณสุข ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านสาธารณสุข ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ด้านสาธารณสุข ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ
ในภาพรวมด้านสาธารณสุข ทั้ง 4 ด้าน
ตารางที่ 35 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสูงใต้
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8

แสดงกรอบในการประเมิน
แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกระดับการศึกษา
แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามอาชีพ
แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านโยธาทั้ง 4 ด้าน
แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้าน การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้าน
เทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 4 ด้าน
ภาพที่ 9 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ทั้ง 4 ด้าน
ภาพที่ 10 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ทั้ง 4 ด้าน
ภาพที่ 11 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสาธารณสุข ทั้ง 4 ด้าน
ภาพที่ 12 แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการประเมิน
แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว
ทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกาลังพัฒนา มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สาคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปูาหมายของการบริ การประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใดซึ่งในสังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ทาให้มาตรการในการตรวจสอบและ
ประเมินดาเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถดาเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบ
ผลขาดทุนและกาไรของแต่ละปี ว่าเพิ่มหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลกาไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัว เลขที่
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการดาเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐ
แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่าง
พยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่ างๆ ที่ จะพัฒ นาคุ ณภาพในการบริก ารสาธารณะให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิต
บริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่ง
อานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ทั่ว ถึ ง แต่ ค วามพึ ง พอใจอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอจะต้อ งค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้นาแนวคิดสัญญา/
ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ้งเน้นเปู าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการสาคัญของการบริหาร
จัดการที่มุ้งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้ แผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543 กาหนดกรอบแนวคิด เปูาหมายและแนวทางการกระจายอานาจ
โดยยึดหลักการมีส่ว นร่วมจากทุกฝุายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และสามารถปรับ
วิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบแนวคิด
ไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและ
ความมีเอกภาพของประเทศ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดย
ปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาดาเนินการ
แทนเพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจที่เกินขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยกากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่ นในด้านนโยบายและด้าน
กฎหมายเท่ า ที่ จ าเป็ น สนั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค วิ ช าการ และตรวจสนองติ ด ตามประเมิ น ผล 3) ด้ า น

ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่า
กว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมาก
ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดาเนินงาน และติดตาม
ตรวจสอบแนวทางการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจากอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับความพร้ อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอน
รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการท่ อ งเที่ ย ว 5) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ , 2546 )
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริห ารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขต
ชุมชนชนบท ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมีรูปแบบการ
บริหารงานแบบสภาตาบลได้จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ
2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตาบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของตาบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและ
ราษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางนาราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ.ศ
2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตาบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2538 ทาให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับตาบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่
ของสภาตาบลทั่วประเทศเป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2542 : 169 -170)
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจาสานักงานหรืออาจจะนอกสานักงานก็ได้ ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทานุ บารุง ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น
มาก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546)
ดั ง นั้ น ภารกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่อง
ของคุณภาพการให้บริการซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วย
เช่นกันในการมุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไก
ด้านการเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ

ผู้ เสี ย ภาษี ลู ก ค้า เจ้ าหน้ าที่ ที่มาจาการเลื อกตั้ง และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายนอกและแนวคิด ที่ส าคั ญ
ประการหนึ่งที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่
โดยน าแนวคิ ด ทางการตลาด (Marketing) มาปรั บ ใช้ กั บ การให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ คื อ ประชาชน
เปรียบเสมือนลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจาเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและ
ให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 – 55 )
นอกจากความรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) ของรัฐ ต่อประชาชนแล้ ว รัฐ ยังต้องส่ งเสริมและ
สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2546)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอานวย
ความสะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็ ว ในการปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมี ก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติ ร าชการอย่ า งต่อ เนื่ อ ง และในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยจั ดให้ มี คณะผู้ ป ระเมิน อิส ระ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่ ว นราชการเกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการ
บริการ ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกาหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ
ได้แก่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 )
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น
ผลสาเร็จในการบรรลุเปูาหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความสาเร็จในการบรรลุเปูาหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น
การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บาเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการ
ดาเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด หรือสามารถเพิ่มผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์
โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดาเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วย
สาหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง
ไปจากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตราที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในกากับของราชการ ฝุายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ส อดคล้ องกับ
บัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้
ความช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงใช้
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 )
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานราชการ
ในองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 ตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ จาเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัตมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการดาเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในภูมิภาค จึงได้รับ
การประสานจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะดาเนินการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการ
ปฏิบัติราชการใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และงานบริการ 6 ด้าน ของ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นหนองสู งใต้ ซึ่ง การส ารวจความพึง พอใจของผู้ รั บบริ การในครั้ งนี้ คณะผู้ วิจั ยได้
ดาเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทาการวิจัยเชิงประเมินตามกิจกรรมของโครงการที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ รวม 6 ด้าน ที่ต้องการประเมินคือ

1. ด้านงานโยธา
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ด้านรายได้หรือภาษี
5. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
6. ด้านสาธารณสุข
ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับองค์การบริการส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นาไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
และเป็นสารสนเทศสาหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ และเพื่อประเมินองค์กร มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ของข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน
1. วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อสารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ประเมินความพึงพอใจในผลงาน
ที่ปรากฏ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านงานโยธา
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ด้านรายได้หรือภาษี
5. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
6. ด้านสาธารณสุข
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากรที่ทาการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น 3,974 คน ทาการเก็บกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5
ของจานวนประชาการทั้งหมด ดังนั้นจึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 199 คน

1.4 กรอบการประเมิน
บริบท (Contexts)
 สภาพแวดล้อมของ
การให้บริการ

ปัจจัยนาเข้า (Input)

กระบวนการ

 บุคลากรผู้ให้บริการ
 ข้อมูลข่าวสาร

การสะท้อนผล (Feedback)

 จุดแข็ง
 จุดอ่อน
 กระบวนการ
 ข้อเสนอแนะ/การพัฒนา
ให้บริการ
ศักยภาพ

ผลผลิต (Products)
(
P
 ผลการดาเนินงานภาพรวม
r
 ผลการดาเนินงานตาม
o
ภารกิจ
c
e
s
s
e
s
)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบในการประเมินผล

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อจะนามาใช้ใน
การปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
3. สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรขององค์กร
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน เรื่อง “โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการและ
คุณภาพการให้บริการของขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้
1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2563
2.“ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสูงใต้
3. “ ความพึงพอใจ ” หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ใน 4 ด้าน ดังนี้
3.1) “ กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ” หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนใน
การให้บริการที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดลาดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการ
อย่างเหมาะสม
3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว มีผังลาดับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสูงใต้ ที่ทาหน้าที่ให้บริการ อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบ
รู้และสามารถให้คาแนะนาแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง
3.4) “ สิ่งอานวยความสะดวก ” หมายถึง อาคารสถานที่ เช่น ห้องพัก ห้องน้า
ที่จอดรถ สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจัดให้อย่างเหมาะสม
4. “ อบต. ” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล
5. “ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บทที่ 2
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
3. องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ความเป็นมาและลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
8. ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
9. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
10. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
2.1

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้
จากการแสดงออก “พึง” เป็นคาช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ
เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความสาเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็น
เรื่องของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคา
ภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้
กูด (Good. 1973 : 384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความ
พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา
แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่
ใช้สาหรับวัดคุณภาพของงาน
วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ได้ให้ความหมายของความพึง พอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง “ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ”
จากคาจากัดความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่าง
ดีไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มีการ
นาเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ
สุโท เจริญสุข (2519 : 23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่ง
เป็นส่วนสาคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง”

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญใน
การเรียนรู้อีกประการหนึ่ง
2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า
“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้โดย
จะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตาม
และประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม
ของจังหวัด นอกจากนี้ยังทาหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า”
(Early Warning
System) ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
เพียงใด ผลการดาเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเปูาหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2548)
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล
ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก คือ ส่วน
ปัจจัยนาเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output)
(กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยนาเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อเข้าสู่ระบบติดตาม
และประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน
2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นซึ่ง
จะทาให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
เพียงใด เพื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน สู่การบรรลุ
แผนที่กาหนดไว้ได้ เน้นการติดตามการดาเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงาน
3. ผลลั พ ธ์ (Output) เป็ น การติ ด ตามช่ ว งสุ ด ท้า ยหรื อ อาจเรี ย กว่า “การประเมิ น แผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็น
ประโยชน์สาหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัด

2.4

กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548 มี
สาระสาคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 4
มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2548) ดังนี้
1.
การขจัดความยากจน
2.
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3.
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
4.
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6.
การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.
การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
8.
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
9.
การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงมี 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5)
การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.1 การขจัดความยากจน
เพื่อให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ
งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดยใน
ระดับชุมชน มีเปูาหมายประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์จาก
ปัจจัยแวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน
การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพื้นฐานของชุมชน การจัดสรร
งบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนา
เศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน เป็นต้น สาหรับระดับบุคคล มีเปูาประสงค์ให้ประชาชน
ยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน ที่ทากิน และได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้จนที่ ให้บริการและคาแนะนาด้านอาชีพ การขยาย
โอกาสเข้าสู่ ทุน ผ่ านระบบการแปลงสิ นค้าของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้ องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมใน
อนาคต จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น
มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และเอื้ออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดย
การสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต พัฒ นาคนให้ มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึ ก
สาธารณะ อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อลด
รายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
และทาให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายย่อย ได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมแก่สังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
เพื่อให้การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสั งคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี
สมรรถนะสูง สมดุลและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคน
องค์
ความรู้ นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การปรับ
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น
2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อสนองความต้องการในการบริโภค
เป็น
จานวนมากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ประเทศ จึงจาเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์ และทดแทน
อย่ างเหมาะสม เพื่อคืน ความสมบู ร ณ์ให้ กับธรรมชาติ มีฐ านทรัพยากรการผลิ ตและสร้างรายได้ให้ กับ
ประชาชน ควบคู่กับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน
และการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบเพื่ อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้าขาดแคลน น้าท่วม และคุณภาพน้า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ น้าเสีย ฝุุนละออง ก๊าซ
กลิ่นและเสียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยดาเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และเป็นพลังการขับเคลื่ อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน
2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คือ
การปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น พัฒนากระบวนการยุติธรรม
ให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสร้างความเชื่อมั่น
เชื่อถือของประชาชนในกลไกการดาเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ

2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับทุกภาค
ส่วนที่จะส่งเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
อิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้นาชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่สร้างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ
โดยสรุ ป จากหลั กการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น ผู้ ประเมินได้นามากาหนดเป็น
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการปฏิบัติ
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ซึ่ง ประกอบด้ ว ยการด าเนิ นงานขององค์ก รภาพรวมซึ่ง เป็ นผลการ
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์กร และผลการดาเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ ก.พ.ร. ซึ่ง
ประกอบด้ว ย ความพึงพอใจต่อระบบอานวยความสะดวกความพึงพอใจต่อผู้ ให้ บริการ นอกจากนี้ผู้
ประเมินยังมีการประเมิน ผลสะท้อนการพัฒนาระบบการจากประชาชน สาหรับการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลปูอนกลับสาหรับการนามาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป
2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
2. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี
3. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2.7 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดทางบประมาณประจาปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

2.8 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ประชุมแต่ละส่ วนในองค์กรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ
2. ส่วนที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงานในองค์กรและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และข้ อ มู ล ปั ญ หาความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนองต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาประชุมร่วมกับประชาชนในตาบลและส่วน
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี โดยการคั ด เลื อ ก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดทาโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) ต่อไป
3. จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2565)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คระกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล สารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยใช้หลัก SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค )
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
การพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทาวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา โดยคัดเลือกวัตถุป ระสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒ นาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงห้าปี

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล คัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี มาจัดรายละเอียดโครงการด้านเปูาหมายผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จั ด ท าร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ประกอบด้วย 7 ส่วน
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จัดเวทีประชาคม
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - พ.ศ. 2565 )ที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบเห็นชอบ
3. ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
4. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.
2565 ) แล้ว สภา ฯ ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.
2565 ) และนาไปปฏิบัติ และแจ้งสภา ฯ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
อาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
2.9 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )
เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่อและสามารถนามาตัดสินใจ กาหนดแนวทาง การดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองสูงใต้ เป็นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของของชุมชน เพื่อให้การดาเนิ นการตามกลยุทธ์/แนวทางพัฒนาบรรลุ
ตามเปูาหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน
การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของตาบลหนองสูงใต้ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีส่วนในการนาไปสู่กิจกรรมการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู่การจัดทา
งบประมาณต่อไป
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา
(1) ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอหนองสูง ตั้งอยู่เลขที่...-... บ้าน
แวงใหม่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีระยะทางห่างจากอาเภอ
ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2370 สาย อ.นิคมคาสร้อย–อ.หนองสูง
(ผ่านบ้านโคกกลาง ตาบลหนองสูงใต้ )
เนื้อที่ ตาบลหนองสูงใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 53,750 ไร่ หรือประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ ตาบลหนองสูงใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบเป็นส่วนใหญ่ โดยมีภูเขาล้อมด้านทิศเหนือ
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นปุาไม้ และภูเขา และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง
ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ

จรดกับตาบลภูวง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้

จรดกับตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก

จรดกับตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันตก

จรดกับตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(2) ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมาของตาบลหนองสูงใต้ หรือตัวบ้านแวงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2455 ได้มี
นายเชียงเต พุทธพันธ์ ชาวบ้านหนองแข้ดง ซึ่งเป็นนายพรานได้เข้ามาล่าสัตว์ บริเวณปุาแถบห้วยค้อ
เพราะปุาแห่งนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ปุาจานวนมาก นายเชียงเตจึงเดินสารวจดูบริเวณนั้นก็ได้พบหนอง
น้าบริเวณที่มีสัตว์ชุกชุม ได้มาอาศัยดื่มน้า ในหนองน้านั้นก็มีหญ้าชนิดหนึ่งคล้ายต้นผือ เป็นวัสดุที่นามาทา
เป็นไพหญ้ามุงหลังคาบ้าน ทาฝาบ้านได้ ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าแวง หรือ ต้นแวง ต่อมานายเชียงเตได้
กลับไปบ้านได้ไปเล่าให้พี่น้องเพื่อนฝูงฟัง
ว่าได้พบ ทาเลที่เป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์ จึงชวนญาติพี่น้อง
ประมาณ 6-7 ครัวเรือน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ ใกล้บริเวณหนองแวงและลาห้วยค้อ เป็นกลุ่มเพื่อนฝูง ญาติพี่

น้อง “ต่อมาตาเชียงเต หรือชาวบ้านเรียกว่า “ตาพ่อเคน” ก็ได้ยึดอาชีพถางปุาขายบริเวณห้วยค้อหรือที่
ชาวบ้านเรียกว่าดงห้วยค้อ ถางแล้วใครมาซื้อก็ขายไปแล้วก็ถางต่อไปเรื่อย ๆ แล้วก็ขายอยู่อย่างนั้น
เรื่อยไปเพราะสมัยนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของปุาดงใครอยาก ได้ก็จับจองเอาไว้ ทาไร่ ทาสวน ทานา
ประมาณ พ.ศ. 2472 มีพี่น้องจากบ้านอุ่มไผ่ อาเภอนิคมคาสร้อย ได้พากันเดินทางเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ในบ้านหนองแวง จึงมีจานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น อีกตามลาดับ คือ “ กลุ่มเจ้ามหาโคตร”
ประมาณ พ.ศ.2473 ได้มีพี่น้องจากบ้านหนองสูง ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้าน
หนองแวงเพิ่มขึ้นมี “สกุลวิเศษศรี” คือกลุ่ม นายจันลา วิเศษศรี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหนอง
แวง ได้รับเลือกจากชาวบ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามนามหนอง
น้าที่มีต้นแวงว่า“บ้านหนองแวง”หลายปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้า นแวง สมัยนายบุญสงค์ แสนโคตร
ครูใ หญ่โ รงเรีย นบ้านแวง จนถึงทุกวัน นี้ ( ชื่อเดิมบ้านหนองแวง) และในปีนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง
วัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สาคัญ ทางศาสนา เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ และเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์
ตลอดจนที่บ าเพ็ญ กุศ ลต่ า ง ๆ ของพุ ทธศาสนิ กชน ทั้ งทางด้า นจิ ตใจ ขนบธรรมเนีย มประเพณีนิ ย ม
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และสังคมนิยม แล้ววันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม ในปีนั้น
ชาวบ้านก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อ “พระพุทธศิล าลั กษณ์ ” พระพุทธรูปศักดิ์สิ ทธิ์จากเหล่ าพระ ทางทิศใต้
หมู่บ้านเข้ามาประดิษฐานที่วัดบ้านแวงในปีนั้นเอง ประมาณ พ.ศ. 2485 นายก้อน กลางประพันธ์ ซึ่งเป็น
ลูกเขยของผู้ใหญ่จันลา วิเศษศรี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2
ประมาณ พ.ศ. 2494 ผู้ใหญ่ก้อน กลางประพันธ์ ก็ได้รับเลือกเป็นกานัน คนที่ 4 ตาบลหนอสูง
ใต้ ต่อจากกานันคนก่อน ๆ ซึ่งเมื่อท้องถิ่นนี้ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตาบลเนื่องจากอยู่ทางทิศใต้ของตาบลหนอง
สูงจึงได้ชื่อว่า“ตาบลหนองสูงใต้” ตามประวัติพอสังเขปดังต่อไปนี้
ประมาณ พ.ศ. 2458 ทางราชการเห็นว่าในเขตหุบเขานี้ มีหมู่บ้านมากแล้วคือ บ้านภู บ้านเปูา
บ้านปุาแสด บ้านคาพี้ บ้านโคกกลาง บ้านเหล่าน้อย บ้านหลุบปึ้ง บ้านหนองแวง บ้านโคกหินกอง บ้าน
หนองนกเขียน บ้านคานางโอก จึงแยกให้ เป็นตาบล คือ ตาบลหนองสูงใต้ มีท่านขุนอมรศักดิ์ดาเดช
(เขียว) เป็นกานัน ปกครองตาบล คนที่ 1 ชาวบ้านเรียกว่า “ เจ้าขุนละมอ” กานันคนที่ 2 นายเหลิน แสน
โคตร อยู่บ้านหนองแต้ กานันคนที่ 3 นายจันทร์ศรี กลางประพันธ์ บ้านเปูา และนายก้อน กลางประพันธ์
กานันคนที่ 4 บ้านแวง อาณาเขตสมัยนั้น ทิศเหนือจดเขตหนองสูง ทิศใต้จดบ้านโคกกลาง อาเภอหนอง
พอก ทิศตะวันออกบ้านคานางโอก หนองนกเขียน ทิศตะวันตกจดภูเขาเขียวเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2503 นายซิววัลย์ คนหาญ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแวง คนที่ 3 เป็นผู้ใหญ่บ้านได้
ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้รับเลือกให้เป็นกานันจากเสียงสนับสนุนที่มากกว่า 1 เสียง ได้เป็นกานันคนที่ 5
ของตาบลหนองสูงใต้ เป็นผู้ที่มีโชคดีสองชั้นคนแรก ได้เลื่อนตาแหน่งในวันเดียวกับการ เป็นผู้ใหญ่บ้านและ
เป็นกานันในวันเดียวกัน ท่านเป็นกานันที่มีความสามารถทั้ง ในด้านการปกครอง การวางผังบ้านแวง การ
จัดสรรที่ทากินให้กับลูกบ้านและเป็นกานันมือปราบ ดีเด่นได้รับพระราชทานแหนบทองคา และปืนพก
ประจาตัว เป็นเกียรติศักดิ์ศรีต่อวงศ์ตระกูล

พ.ศ. 2522 – 2532 นายบัวผัน อาจวิชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นกานัน คนที่ 6
พ.ศ. 2532 - 2553 นายวัฒนา อินผิว เป็นกานันคนที่ 7 บ้านโคกหินกอง
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน นายมานิตย์ มหาวงค์ เป็นกานันคนที่ 8 บ้านแวงใหม่
พื้นที่ตาบลหนองสูงใต้ ในปัจจุบันมี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ที่
2 บ้านแวง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 บ้านแวง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแคน หมู่
ที่ 7 และบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 สภาพบริเวณ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขามีปุาไม้ ภูเขา แหล่งน้าที่สาคัญ
คือ ห้วยไผ่ ห้วยทอย ห้วยกกไฮ ห้วยกระเบน(กระเบียน) ห้วยค้อ แหล่งธรรมชาติที่ชื่นชนทั่วไป คือวัดภูจ้อ
ก้อ (วัดบรรพตคีรี) วัดภูยางเดี่ยว เป็นต้น
ตาบลหนองสูงใต้มีข้อดีหลายอย่างตามคาขวัญของตาบลหนองสูงใต้ มีว่า
หนองสูงใต้ถิ่นผู้ไทย
แหล่งธรรมบรรพตคีรี
ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น
แสงเทียนกระทงผ่องอาไพ

ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้า
เขมปัตเจดีย์สง่างาม
ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน
ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ มีลักษณะเป็นรูปวงรีซ้อนกันสองวง
- ภายในวงรีใหญ่ มีชื่อ อบต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
อยู่ด้านซ้ายและขวา ด้านละสี่รูป สื่อความหมายถึงหมู่บ้านในตาบลหนองสูงใต้ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
- ภายในวงรีเล็ก ประกอบด้วย ภูเขา เปลวเทียน และหนังสือ สื่อความหมายดังนี้
ภูเขา สื่อความหมายถึง แหล่งธรรมบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) และลักษณะพื้นที่ตาบลหนอง
สูงใต้ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา
เปลวเทียน สื่อความหมายถึงการพัฒนาตาบลหนองสูงใต้และความเจริญรุ่งเรืองทางการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสือ สื่อความหมายถึง คนตาบลหนองสูงใต้ เป็นผู้ที่ใฝุศึกษาหาความรู้
2.ด้านการเมืองการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ประกอบด้ว ยสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ มีโครงสร้าง ดังนี้
1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์ การบริหาร
ส่วนตาบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน
2. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 14 คน และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน
3. ฝ่ายราชการประจา ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจาทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตาบล การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีดังนี้
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานฟื้นฟู
1.5 งานกิจการสภา อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน

1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- ศูนย์เยาวชน
- การกีฬา
- ฝึกอบรมพัฒนาการ
- ศูนย์วัฒนธรรม
1.7 งานสังคมสงเคราะห์
- สงเคราะห์เด็ก สตรีคนชราและผู้พิการ
- ส่งเสริมสุขภาพ
- ข้อมูล
1.8 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- ฝึกอบรมอาชีพ
- พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- ส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
1.9 งานส่งเสริมการเกษตร
- วิชาการเกษตร
- เทคโนโลยีทางการเกษตร
- ส่งเสริมการเกษตร
1.10 งานส่งเสริมปศุสัตว์
- ข้อมูลวิชาการ
- ควบคุมและปูองกันโรคระบาดสัตว์
2) กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ -จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่งเงินคงเหลือ
ประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.ตรวจสอบงานของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัด
ใบสาคัญและเงินยืมค้างชาระ การจั ดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา
รายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 3 งาน คือ
2.1 งานการเงินและบัญชี
- การเงิน
- รับเงินเบิกจ่ายเงิน
- จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- เก็บรักษาเงิน

- การบัญชี
- ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งบการเงินและงบทดลอง
- แสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- พัฒนารายได้
- ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- พัสดุ
- ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
3) กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ เพื่อ
ดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบารุงซ่อม และจัดทาทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ และการออกแบบ
ก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
3.1 งานก่อสร้าง
- ก่อสร้างและบูรณะถนน
- ก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- ข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ประเมินราคา
- ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- ออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- ประสานกิจการประปา
- ไฟฟูาสาธารณะ
- ระบายน้า

3.4 งานผังเมือง
- สารวจและแผนที่
- วางผังพัฒนาเมือง
- ควบคุมทางผังเมือง
4) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา
งานทดสอบและประเมิน ตรวจวัด ผล งานบริก ารและบารุงสถานศึกษา งานศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก งาน
กิจ การเด็ก และเยาวชนงานกีฬาและสันทนาการ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร
วัสดุ อุ ปกรณ์ และทรั พย์ สิ นต่ างๆ เพื่ อประโยชน์ ทางการศึ กษา จั ดสถานที่ เพื่อการศึ กษา ส่ งเสริ มท านุ
บารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดาเนิน
ชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 งาน คือ
4.1 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
4.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก
- วิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก
- กิจกรรมศูนย์พัฒนาการเด็ก
- กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ติดตามและประเมินผล
อัตรากาลัง
การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยม/ปวช./
ปริญญาตรี
ประเภท

สูงกว่าปริญญาตรี

รวม

ชาย
-

15
4
8
27

ปวส./อนุปริญญา

พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครู อบต.
พนักงานจ้าง
รวม

ชาย หญิง
-

ชาย
2
2

หญิง
1
1

ชาย หญิง
5
6
3
5
5 14

หญิง
4
1
5

ด้านงบประมาณและการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
สถานการณ์คลัง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
จานวน 7,362,334.73 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

มียอดเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้

ตารางรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ปีงบประมาณ
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
2557
18,368,046.52
17,142,395.28
2558
20,820,047.99
16,555,797.02
2559
26,280,737.25
23,350,871.56
3.ประชากร
3.1 ตาบลหนองสูงใต้ มีจานวน 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเต็มหมู่บ้าน 8
หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
จานวนประชากร
จานวน
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ชื่อผู้นา
ครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม
1. บ้านหลุบปึ้ง
300
273
573
128
นายทันสมัย บุญพันธ์
2. บ้านโคกกลาง
333
323
656
191
นายเสนีย์ บุญเพิ่ม
นายรังสรรค์ กลางประพันธ์
3. บ้านแวง ม.3
287
300
587
234
4. บ้านเหล่าน้อย
237
237
474
145
นายศักดิ์ แสนโคตร
5. บ้านโคกหินกอง
470
445
915
255
นายชาติชาย อาจวิชัย
6. บ้านแวง ม.6
133
140
273
87
นายสุภาษิต บุรัตน์
7. บ้านหนองแคน
107
85
192
79
นายพลประดิษฐ์ จาปา
8. บ้านแวงใหม่
150
154
304
91
นายมานิตย์ มหาวงค์
รวม
2,017 1,957 3,974
1,210
( ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2559 สานักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนและบัตรอาเภอหนองสูง)
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 46.20 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ย
71,463.00
บาท/คน/ปี
3.2 จานวนประชากรของตาบลหนองสูงใต้ แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้
ช่วงอายุและจานวนประชากร
เยาวชน (อายุต่ากว่า 18 ปี)
ประชาชน (อายุ 18 – 60 ปี)
ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี)
รวม

ชาย

จานวนประชากร (คน)
หญิง

368
1,390
264
2,022

343
1,338
265
1,946

รวม
711
2,728
529
3,968

4.สภาพทางสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
- สถานีตารวจ
- จุดตรวจประจาตาบล
- ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
อื่นๆ .....
- หอธงพระราชทาน
- ธนาคารโค-กระบือ
3)
- กองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน

5
1
3
8

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

16

แห่ง

1

แห่ง

1
1
1

แห่ง ( บ้านโคกกลาง ม. 2 )
แห่ง ( บ้านโคกหินกอง ม. 5 )
แห่ง ( อบต.หนงสูงใต้)

1
2

แห่ง ( บ้านหลุบปึ้ง ม.1 )
แห่ง (บ้านหลุบปึ้ง ม.1,บ้านแวง ม.

5

แห่ง (หมู่ 2,3,4,6,8 )

5. ระบบการบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม ถนนลาดยางสองสาย คือ สายเหล่าใหญ่ - โคกหินกอง, สายแวง - โคกกลาง
และยังมีถนนสายย่อยๆในพื้นที่อีกหลายสาย
การโทรคมนาคม
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ 3 แห่ง
1. เครือข่ายเอไอเอส ตั้งอยู่ที่ บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8
2. เครือข่ายดีเทค ตั้งอยู่ที่ บ้านแวง
หมู่ที่ 6
3. เครือข่ายทรู
ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2
การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันประชากรมีไฟฟูาใช้โดยเฉลี่ยร้อยละ 97 ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด ปัญหาไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากครัวเรือนประชาชนกระจัดกระจายกันอยู่ ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองสูงใต้ จึงไม่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง

6.ระบบเศรษฐกิจ
ด้านอาชีพ ประชากรในตาบลหนองสูงใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาไร่
ทานา ทาสวน และรับจ้าง เป็นต้น สาหรับพืชที่ปลู ก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา มะเขือเทศ
ยาสู บ และพืช ผั กสวนครั ว อื่น ๆ ส่ ว นในด้านปศุสั ตว์นั้น ก็มีการเลี้ ยงสั ตว์ไว้ส าหรับ การบริโ ภค และ
จาหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ได้แก่ เป็ด ไก่ หมู โค กระบือ และปลา เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มเพื่อทาหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การ
ทอผ้าไหม ทอผ้าฝูาย เสื้อเย็บมือ และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
- ปั๊มน้ามัน
7

แห่ง (ปั๊มหลอด 4 แห่ง ปั๊มหัวฉีด 3

แห่ง)
- โรงสี
- ตลาดสินค้าชุมชน
- ร้านค้าต่างๆ
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มออมทรัพย์ (ม.3และ ม.8)
- ธนาคารหมู่บ้าน
- ร้านซ่อมรถ

17
34
20
2
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง
กลุ่ม
แห่ง
แห่ง
แห่ง

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
หมู่ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อบ้าน
บ้านหลุบปึ้ง
บ้านโคกกลาง
บ้านแวง ม.3
บ้านเหล่าน้อย
บ้านโคกหินกอง
บ้านแวง ม.6
บ้านหนองแคน
บ้านแวงใหม่
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
300
273
333
323
287
300
237
237
470
445
133
140
107
85
150
154
2,017
1,957

รวม
573
656
587
474
915
273
192
304
3,974

จานวน
ครัวเรือน
128
191
234
145
255
87
79
91
1,210

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

 ในเขต
ชลประทาน
 นอกเขต
ชลประทาน
สวนยางพารา.
สวน
สวน
สวน

2.3) ทาไร่

จานวน

.
.
.

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.
 อื่นๆ โปรดระบุ
.

100 ครัวเรือน
1000
ไร่
1000 ครัวเรือน
15,000
ไร่
700 ครัวเรือน
15000 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
300 ครัวเรือน
5000 ไร่
ครัวเรือน
ไร่
100 ครัวเรือน
2000
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

800 กก./ไร่

1800 บาท/ไร่

5000 บาท/ไร่

700 กก./ไร่

2000 บาท/ไร่

5000 บาท/ไร่

1000 กก./ไร่

2000 บาท/ไร่

20000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

4000 กก./ไร่

3000 บาท/ไร่

5000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

7.3

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
/
ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลาดับ
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อบาดาล .
6.2)
.
6.3)
.

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ

1
7
4
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5
20

6
5
3









20
10
30

2





30

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1) ประปาหมู่บ้าน
.

ไม่มี

มี
เพียงพอ ไม่เพียงพอ





ทั่วถึง

ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
10





20
80

สรุป ครัวเรือนในตาบลหนองสูงใต้ มีน้าใช้ ไม่เพียงพอ และผลของการสารวจข้อมูลเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้า) ดังนี้
1. ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า
(ขุดลอก ห้วยทอยตอนล่าง,อ่างเก็บน้าห้วยคล้อ,ห้วยกระเบียน,ห้วยถ้าช้างน้อย,ห้วยไผ่,ห้วย
ประสาน)
2. เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 4,5,6,7
3. เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-8
4. ลอกวัชพืชในแหล่งน้า
5. ยกคันดิน (ถนนดิน) เพื่อการเกษตร
6. ก่อสร้างทานบดินกั้นน้า
7. ก่อสร้างฝายน้าล้น
(ห้วยสายสร้อย,ห้วยทอยตอนบน,ห้วยกระเบียนตอนบน,ห้วยถ้าช้างน้อยตอนกลาง)
8. ซ่อมแซมคลองส่งน้าในตาบล
9. ซ่อมแซมฝายน้าล้นในตาบล
10. ซ่อมแซมทานบดินกั้นน้าในตาบล
11. ก่อสร้างฝายชะลอน้า หมู่ที่ 1,2,5,7
12. ก่อสร้างปากกระโถนห้วยถ้าช้างน้อย
13. รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- ตาบลหนองสูงใต้ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัด/สานักสงฆ์ จานวน 16 แห่ง
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม การสร้างสมบุญบารมีในกิจการทางศาสนาพุทธนั้น เป็นสิ่งที่ชาว
ตาบลหนองสูงใต้ ให้ความสาคัญงานบุญงานกุศลใดก็ตามจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี ด้วย
ความเชื่อว่าหากสร้างสมบุญได้มากก็จะทาให้สบายใจและมั่นใจได้ว่าภพชาติหน้าตนจะมีความสุขยิ่งๆ ขึ้น
ไป
โดยส่วนใหญ่แล้วประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวตาบลหนองสูงใต้ จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพทางการเกษตรและศาสนา ที่เด่นชัดที่สุด คือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทานา โดยถือ
ปฏิบัติตามประเพณีหรือขนบธรรมเนียมโบราณ เรียกว่า “ฮีต 12” มีดังนี้
เดือนหนึ่ง (เดือนอ้าย) - บุญเข้ากรรม
งานบุญเดือนอ้าย พระสงฆ์จะทาพิธีเข้ากรรมหรือที่เรียกว่า เข้าปริ วาสกรรม เพื่อชาระ
มลทินที่ได้ล่วงละเมิดพระวินัย การอยู่กรรมนั้นจะใช้เวลา 6-9 วัน ในระหว่างนี้ชาวบ้านจะเตรียมอาหาร
หวานคาวไปถวายพระภิกษุทั้งเช้าและเพล ชาวบ้านที่นาอาหารไปถวายพระภิกษุในระหว่างอยู่กรรมนี้เชื่อ

ว่าจะทาให้ได้บุญกุศลมาก ในตาบลหนองสูงใต้ จะมีงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดภูอ่างเงิน
บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ทุกปี โดยมีประชาชนในบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงาน
เดือนสอง (เดือนยี่) – บุญคูณลาน / บุญคูนข้าว / บุญกุ้มข้าว
บุญคูนลานหรือบุญคูนข้าวหรือบุญกุ้มข้าว เป็นพิธีกรรมฉลองหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บ
เกี่ย ว จึ งต้องการทาบุญโดยนิ มนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ในลานข้าวเพื่อฉลองความอุดมสมบูรณ์ กล่ าว
ขอบคุณแม่โพสพและขอโทษที่ได้เหยียบย่าพื้นแผ่นดินในระหว่างการทานา เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้
ผลผลิตดีในปีต่อไปด้วย
นอกจากนั้น ชาวตาบลหนองสูงใต้ยังได้ มีการจัดงานประเพณีวันค้าคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์
หลวงปูุหล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ขึ้น ทุก ๆ ปี (วันที่ 18-19 มกราคม ของทุกปี ) เพื่อเป็นการราลึกถึง
พระธรรม คาสอน และคุณงามความดีที่หลวงปูุหล้าได้เมตตาต่อพุทธศาสนิกชน หลังจากที่หลาวงปูุหล้า
เขมปัตโต ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างเขมปัตตเจดีย์ขึ้นเพื่อให้
ลูกหลานได้ราลึกถึงหลวงปูุหล้า และได้นัดหมายกันมาไหว้เจดีย์หลวงปูุหล้าในวันครบรอบมรณภาพ ทุก ๆ
ปี จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2550 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ และส่วนราชการระดับอาเภอ ได้ มาร่วม
จัดงานและใช้ชื่อ “งานประเพณีวันค้าคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปูุหล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง” ตั้งแต่นั้นมา
จนถึงปัจจุบัน
เดือนสาม - บุญข้าวจี่
ชาวบ้านจะจี่ข้าวหรือปิ้งข้าวเหนียวปั้นชุบไข่มาจากบ้านโดยไม่จากัดปริมาณ ตามความ
สะดวก แล้วนามาสมทบกันที่วัดเพื่อใส่ บาตรข้าวจี่และใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกัน นาดอกไม้มาถวายพระ
ซึ่งมักเป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในบริเวณบ้าน โดยการตักบาตรนั้นจะทาตั้งแต่เวลาประมาณ 7 นาฬิกา หลังจาก
นั้นจะให้มีการเทศน์หรือหากมีประกาศสาคัญใดๆ ก็จะถือเป็นโอกาสดีในการได้กล่าวต่อชาวบ้าน เพราะจะ
มากันคับคั่งเต็มศาลาวัด เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีการแจกจ่ายข้าวจี่นั้นให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกคน
เดือนสี่ - บุญผะเหวด
ตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร ทั้ง 13 กัณฑ์
จบภายในวันเดียว จะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย บุญผะเหวดนี้จะทาติดต่อกันสามวัน โดย
วันแรก เป็นวันจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งศาลาการเปรียญ
วันที่สอง เป็นวันโฮม เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองพระเวสสันดร ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุ
สงฆ์จากหมู่บ้านใกล้เคียงจะมาร่วมพิธี มีการจัดขบวนแห่เครื่องไทยทาน ฟังเทศน์และแห่พระเวส สมมติ
เป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมือง เมื่อถึงเวลาค่าจะมีเทศน์ที่แสดงที่มาของประเพณีบุญผะเหวด
วันที่สาม เป็นงานบุญพิธี มีการเทศน์พระเวสสันดรชาดก ชาวบ้านจะร่วมกันตักบาตร พิธี
จะมีไปจนค่า ชาวบ้านจะแห่แหน ฟูอนราตั้งขบวนเรียงราย นากัณฑ์เทศน์ กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน มาถวาย
พระ พระสงฆ์จะเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดกจนจบ และเทศน์อานิสงส์อีกกัณฑ์หนึ่ง จึงเสร็จพิธี
เดือนห้า – บุญสงกรานต์ / บุญสรงน้า / บุญฮดสรง
จะจัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 5 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พระสงฆ์จะนาพระพุทธรูป
ออกจากโบสถ์มาไว้บริเวณที่เหมาะสม เช่น หน้าโบสถ์ และจั ดหาขันเงินหรือขันโลหะใบใหญ่ใส่น้า ดอกไม้

น้าอบน้าปรุง และขันเงินใบเล็กๆ เตรียมไว้ให้ญาติโยมมาตั้งน้าสรงพระพุทธรูปนั้น หรือชาวบ้านอาจจะ
เตรียมน้าอบน้าปรุงมาเองด้วยก็ได้ จากนั้นก็ร่วมกันสรงน้าพระพุทธรูป หรือสรงน้าตามโอกาสสะดวก
ในช่วงกลางวัน ระหว่างนี้ชาวบ้านอาจจะพากันเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนาน ลูกหลานจะทาการไปเยี่ยม
และรดน้าดาหัวญาติผู้ใหญ่ จากนั้นจึงเล่นสาดน้ากัน โดยมากในวันสงกรานต์นี้จะมีการทาบุญใส่บาตรใน
ตอนเช้าด้ว ยเพื่อเป็น สิริ มงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบแต่ความสุขความเจริญ
ความก้าวหน้า พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย หากผู้ใดที่ประสบความทุกข์ยากประการใดอยู่ก็จะขอพรให้หลุด
พ้นจากความทุกข์นั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
นอกจากนี้ ชาวบ้ า นแวง หมู่ ที่ 3,6,8 ยั ง มี ป ระเพณี แ ห่ พ ระพุ ท ธศิ ล าลั ก ษณ์ ซึ่ ง เป็ น
พระพุ ท ธรู ป คู ่บ ้า นคู ่เ มือ งของชาวบ้า นแวง ต าบลหนองสูง ใต้ หน้า ตัก กว้า ง 12 นิ ้ว สูง 22 นิ ้ว
ประดิษ ฐาน ณ วัด โสมนัส สถาน บ้า นแวง ซึ่ง ได้ ถูกค้นพบประมาณ พ.ศ.2560 และชาวบ้านแวงได้
กาหนดให้มีการแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี
เดือนหก – บุญบั้งไฟ
ในห้วงเดือนหกประชาชนจะมีการเสี่ยงทายบั้งไฟเพื่อทราบสภาวะน้าเพื่อการเกษตรประจาปี
เป็นการบูชาขอให้พญาแถนบันดาลฝนให้ตกลงมา และเพื่อเตรียมตัวในการทาเกษตรให้สอดคล้องกับผล
การเสี่ยงทาย สาหรับในเขตตาบลหนองสูงใต้ ไม่มีพยานหลักฐานใดปรากฏว่าเคยมีบุญบั้งไฟ ประชาชน
ส่วนใหญ่จะไปร่วมงานบุญบั้งไฟที่ตาบลใกล้เคียงจัดขึ้น เช่น ตาบลบ้านเปูา
เดือนเจ็ด - บุญซาฮะ (ชาระ)
บุญซาฮะหรือชาระ เกิดตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้องทาบุญชาระจิตใจให้สะอาด
และเพื่อปัดเปุารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน ในวันงานชาวบ้านจะนาภัตตาหารมาถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์และร่วมกันฟังเทศน์ และมีการเซ่นไหว้ศาลหลักบ้าน เพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติ
และช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ให้บ้านเกิดความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขดี สาหรับใน
ปัจจุบันหมู่บ้านต่างๆในตาบลหนองสูงใต้ ประเพณีนี้ไม่ค่อยมีให้พบเห็น
เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษาเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องจาพรรษาที่วัด ชาวบ้าน
ได้มีส่วนร่วมทาคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วย วันเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1
ค่า เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่าเดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือนนี่เป็นการเข้าพรรษาต้น ส่วน
การเข้าพรรษาหลังเริ่มตั้งแต่วันแรมค่า 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่าเดือน 12 ขนมที่นิยมทาเพื่อนามาใส่
บาตร ได้แก่ ขนมเทียน และข้าวต้มมัด พร้อมด้วยสิ่งของที่ที่นิยมเตรียมมาใส่บาตรด้วยส่วนใหญ่ คือ ข้าว
ของเครื่องใช้ที่ผู้ทาบุญพิจารณาว่าจาเป็นสาหรับการจาพรรษา เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้า ไฟ
ฉาย ยาสามัญประจาบ้าน ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้าฝน ผ้าขนหนู ขันน้า ธูป 1 ห่อ และเทียนพรรษา 1 คู่ เป็น
ต้น สาหรับเทียนทาบุญวัน เข้าพรรษานั้นถวายเพื่อจุดบูชาพระตลอด 3 เดือน เมื่อแห่เทียนมาถึงวัด
ชาวบ้านจะรับศีลรับพรจากพระสงฆ์ และฟังธรรม ตอนค่าจะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
มีความเชื่อว่าการทาบุญในช่วงเข้าพรรษานั้นส่งผลบุญมาก ได้ผลเร็ว เพราะพระสามารถ
ใช้สิ่งของที่ถวายได้เลย และหากมิได้มีความเร่งรีบมากแล้วชาวบ้านก็มักจะทาการเตรียมข้าวของที่จะถวาย

พระเอง หรืออาจมีการซื้อของที่จัดไว้จาหน่ายสาเร็ จรูปแล้วมาเสริมด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ.2558 องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลหนองสูงใต้ร่ว มกับชาวตาบลหนองสูงใต้ ได้เริ่มจัดขบวนแห่ เทียนพรรษาขึ้นและทา
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน
บุญข้าวประดับดิน คือ บุญที่ทาในวันแรมสิบสี่ค่า เดือนเก้า (ประมาณเดือนสิงหาคม) เป็น
การนาข้าวปลาอาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็กอย่างละน้อย แล้วห่อด้วยใบตองทา
เป็นห่อเล็กๆ นาไปวางตามโคนต้น ไม้ ใหญ่ พื้นดิน พุ่ ม ไม้ บนรั้ว กาแพงวัด รอบๆ เจดีย์ห รือโบสถ์
เรี ย กว่า การยายห่ อข้ าวน้ อ ย (ยาย เป็นคากริยา แปลว่า วางกระจายเป็นระยะๆ) เป็นการทาบุญที่
ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากมีความเชื่อถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล
แล้วว่า กลางคืนของเดือนเก้าดับ (วันแรม 14 ค่า เดือน 9) เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ผีออกมาเยี่ยมญาติใน
โลกมนุษย์ได้ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ถือว่าเป็นงานบุญที่ญาติพี่น้อง
จะได้พบปะเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน ด้วยการตระเตรียมและประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออุทิศให้กับบิดา
มารดาหรือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยอาหารคาวหวานดังกล่าวจะห่อใส่ใบตองความกว้างขนาดเท่า
ฝุามือ ส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบตอง โดยอาหารคาวมักเป็นข้าวเหนียว ไก่ ปลา แจ่ว หรืออื่นๆ
ที่เห็นว่าผู้ล่วงลับจะชอบ ส่วนอาหารหวานมักเป็นข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มคลุกน้าตาลและมะพร้าว หรือ
ข้าวต้มข้าวโพด แล้วแต่ความชอบ อาจจะมีผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ เป็นต้น และหมากหนึ่งคา บุหรี่หนึ่ง
มวน เมี่ยงหนึ่งคา หลังจากนั้นนาใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อย
ที่มีลักษณะยาวๆ ส่วนหมากพลูนั้น ใช้หมากหนึ่งคา บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคา สีเสียด แก่นคูน นามาห่อ
ใบตองเข้าด้วยกันแล้วไม้กลัดหัวท้าย ก็จะได้ห่อหมาก พลู หลังจากนั้นนาทั้ง 2 ห่อมาผูกกันเป็นคู่ แล้ว
นาไปมัดรวมเป็นพวง 1 พวง จะใส่ห่อหมากและห่อพลูจานวน 9 ห่อ ต่อ 1 พวง เมื่อวางข้าวน้อยตาม
บริเวณต่างๆ ที่เหมาะสมภายในวัดแล้ว ลูกหลานก็จะร้องเรียกวิญญาณผู้ล่วงลับที่ตนทาบุญให้พอฟังได้ยิน
จากนั้นพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของบุญข้าวประดับดินให้ฟัง ต่อจากนั้น
ชาวบ้านจะนาปัจจัยไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ให้พรเสร็จชาวบ้านที่มาทาบุญก็จะกรวดน้า
อุทิศส่ ว นกุศลไปให้ ญาติผู้ที่ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว ทุกๆ คน จากนั้นเมื่อกะประมาณว่าวิญญาณผู้ ล่ ว งลั บได้มา
รับประทานอาหารที่วางไว้ให้แล้ว ผู้ทาบุญก็เก็บข้าวน้อยนั้นกลับบ้าน อาจจะนาไปวางไว้ที่นาหรือบ้านใน
บริเวณที่เหมาะสมก็ได้
เดือนสิบ - บุญข้าวสาก
บุญข้าวสากเป็นประเพณีในวันขึ้น 15 ค่า ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมสารับอาหาร ซึ่งบรรจุ
ข้าวเหนียว อาหารแห้ง เช่น ปลาย่าง เนื้อย่าง แจ่วหรือน้าพริกปลาร้า และห่อข้าวเล็กๆ อีกห่อหนึ่งสาหรับ
อุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและนาไปทาบุญที่วัด โดยจะเขียนชื่อเจ้าของสารับอาหารและเครื่องไทยทานใส่ไว้ใน
บาตรเพื่อให้พระในวัดจับสลาก หากภิกษุรูปใดจับสลากได้ชื่อผู้ใดก็จะได้สารับอาหาร พร้อมเครื่องไทยทาน
ของเจ้าภาพนั้นๆ

เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา
บุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด เป็นโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์จะแสดงอาบัติและว่ากล่าว
ตักเตือนกัน ชาวบ้านจะจัดประเพณีตักบาตรเทโว บางพื้นทีจ่ ะมีประเพณีการกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)
ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะร่วมกันนาเอาวัสดุข้าวของต่างๆ มาร่วม
ทาบุญ ได้แก่ น้านมโคสด (ปัจจุบันใช้นมข้นหวานแทน) น้าผึ้ง น้าอ้อย ชะเอมเทศ น้าตาลกรวด น้าตาล
หม้อ ข้าวตอก ข้าวเม่า ธัญพืชต่างๆ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้
หรือปรับปรุงให้มีรสชาติ หอมหวาน อร่อย ตามความต้องการของผู้กวนในแต่ละหมู่บ้าน เมื่อเสร็จและ
ถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทา
ครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทาและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าว
ทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล
พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของ
ชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวัน
ขึ้น 15 ค่า แล้วนาไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธ
จึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตา
ธรรม ซึ่งในตาบลหนองสูงใต้ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเคยมีการกวนข้าวทิพย์ มีแต่การไปร่วมทาบุญที่
วัดในเช้าวันออกพรรษา
เดือนสิบสอง - บุญกฐิน
บุญกฐินนี้มีกาหนดให้ทาได้เฉพาะในช่วงวันแรม 1 ค่า เดือน 11 ถึง 15 ค่า เดือน 12 ของ
ทุกปี เป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าผู้ใดได้ทาบุญกฐินจะไม่ตก
นรกและจะได้รับผลบุญที่ทาในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้า ช่วงใกล้เคียงกันจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง
โดยงานประเพณีลอยกระทงของตาบลหนองสูงใต้จะจัดขึ้นที่บริเวณหนองแวง หมู่ที่ 8 และช่วงปลายเดือน
ธันวาคม จะมีการจัดงานแข่งขันกีฬาพ่อบ้านแม่บ้านต้านยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้าน
ในการจัดขบวนพาเหรด ขบวนนักกีฬา อย่างสวยงามตระการตาทุก ๆ ปี
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ การทาเครื่องจักสารใช้สาหรับในครัวเรือน การถักไม้กวาดจากดอกแขม พิธีเหยา ฯ
ภาษาถิ่น ภาษาผู้ไทย ร้อยละ 80 และภาษาลาว
ร้อยละ 20
9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
น้าที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ส่วนใหญ่ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค
เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน น้าผิวดิน และน้าใต้ ดินบางส่วน ซึ่งจะต้องนามาผ่านกระบวนการของระบบประปา
น้าผิวดิน ความสะอาดของแหล่งน้ายังไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารเคมีจากขยะและ
ภาคการเกษตร ในฤดูแล้ งน้าไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้าตื้นเขิน สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่
สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งจะแห้งแล้งและหมดไป บางแห่งมีหินปูนเกินมาตรฐานจาก

การประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนจึงยังมีความต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้าในการอุปโภคบริโภค
แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญมี ดังนี้
- ห้ ว ยกระเบีย น ความยาวประมาณ 23 กิโ ลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการ
เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือ บ้านเหล่าน้อย บ้านหนองแคน บ้านหลุบปึ้ง
- ห้วยค้อ ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือ บ้านแวง หมู่ 3,6,8 บ้านโคกหินกอง บ้านแวงใหม่
- ห้วย ทอย ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก
และการเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอาหารและน้าประปา บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านโคกกลาง บ้านหนองแคน
- ห้วยถ้าช้างน้อย ความยาวประมาณ 17 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์เพื่อการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือ บ้านหลุบปึ้ง บ้านโคกหินกอง
- ห้วยถ้าเต่า ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการ
เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านโคกหินกอง
- ห้วยดานพริก ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการ
เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านโคกหินกอง
- ห้วยคาแสด ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านโคกกลาง
- ห้วยตาเปา ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านโคกกลาง
-ห้วยกกไฮความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านโคกหินกอง
-ห้วยซันความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านแวง
-หนองแวง เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการออกกาลังกาย สถานที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง แหล่งน้าสาหรับบรรเทาภัยแล้ง (เลขที่ นสล. 20492)
- หนองโศกตาแมว มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการ
เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือ บ้านโคกกลาง
-ห้วยไผ่ ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านโคกกลาง บ้านเหล่าน้อย บ้านหนองแคน
-ห้ ว ยขอนแดง ความยาวประมาณ 0.5 กิ โ ลเมตร เกษตรกรใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านหลุบปึ้ง บ้านโคกหินกอง
-ห้วยบง ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว์ บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านเหล่าน้อย

-ห้วยโสกหมู ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์บ้านที่ใช้ประโยชน์ คือบ้านแวง หมู่ 3
9.2 ทรัพยากรดิน
สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะสาหรับการปลูกไม้ยืนต้น รวมทั้งไม้ผล
นอกจากนี้ยังมีดินลูกรังที่มีสภาพดีอยู่เป็นจานวนมาก
9.3 ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ปุาไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ มีเขตปุาชุมชน ที่ชุมชนได้
อนุรักษ์ไว้ ซึ่งบางแห่งได้จัดตั้งวัด และพื้นที่วัดก็ได้ปลูกปุาและอนุรักษ์ปุาไม้ไว้ และพื้นที่บางส่วนที่เป็น
พื้นที่สาธารณะซึ่งชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ปุาชุมชนภูค้อ ที่ตงั้ บ้านหลุบปึ้ง ม.1 และบ้านหนองแคน ม.7 มีเนื้อที่ 913 ไร่
- ปุาชุมชนบ้านแวง (ภูจ้อก้อ) ที่ตั้ง บ้านแวง ม.6 มีเนื้อที่ 941 ไร่
- ปุาชุมชนบ้านเหล่าน้อย ที่ตั้ง บ้านเหล่าน้อย ม.4 มีเนื้อที่ 150 ไร่
- ปุาชุมชนบ้านโคกหินกอง ที่ตั้ง บ้านโคกหินกอง ม.5 (ภูดานพริก) มีเนื้อที่ 908 ไร่ 3 งาน
1 ตารางวา
ที่สาธารณะประโยชน์
-ปุาช้าคาอีโค้งสาธารณะประโยชน์ ที่ตั้ง บ้านแวง ม.3 เนื้อที่ 34 ไร่ 3 งาน 20 ตรว.
(เลขที่ นสล.มห.0451)
-ทาเลเลี้ยงสัตว์โคกคาอีโค้งสาธารณะ(โคกหย่อน) ที่ตั้ง บ้านแวง ม.3 เนื้อที่ 80 ไร่ 1งาน 42 ตรว.

(เลขที่ นสล. 22965)
-ปุาช้าสาธารณะประโยชน์บ้านหลุบปึ้ง ที่ตั้ง บ้านหลุบปึ้ง ม.1 เนื้อที่ 10 ไร่
-ดอนเจ้าปูุสาธารณะประโยชน์ ที่ตั้ง บ้านหลุบปึ้ง ม.1 เนื้อที่ 3 งาน 57 ตรว.
(เลขที่ นสล.มห.0172)
-ที่สาธารณะประโยชน์วัดร้าง ที่ตั้ง บ้านหลุบปึ้ง ม.1 เนื้อที่ 1 งาน 7 ตารางวา
(เลขที่ นสล.มห.0272)
-สนามกีฬาสาธารณะประโยชน์ ที่ตั้ง บ้านแวง ม.3 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
(เลขที่ นสล. 22963)
-ปุาช้าสาธารณะประโยชน์บ้านโคกกลาง ที่ตั้ง บ้านโคกกลาง ม.2 เนื้อที่ 16 ไร่ 99 ตรว.
(เลขที่ นสล. 20493)
-ที่สาธารณะประโยชน์บ้านโคกกลาง ที่ตั้ง บ้านโคกกลาง ม.2 เนื้อที่ 40 ไร่-งาน-ตรว.
(ยังไม่ได้ออก นสล.)
-ปุาช้าสาธารณะประโยชน์บ้านเหล่าน้อย ที่ตั้ง บ้านเหล่าน้อย ม.4 เนื้อที่ 22 ไร่ 69 ตรว.(เลขที่
นสล. 23155)
-สนามกีฬาหมู่บ้าน ที่ตั้ง บ้านโคกหินกอง ม.5 มีเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน – ตารางวา
(ยังไม่ได้ออก นสล.)

9.4

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้น ที่ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองสูงใต้ ส่ว นมากเป็นพื้นที่สาหรับ เพาะปลูก
ภูเขา ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ส าธารณะตามลาดับ อากาศไม่มีมลพิษ ขยะยั งอยู่ในภาวะที่ชุมชนบริหาร
จัดการเองได้ แต่ที่ยังเป็นปัญหาก็คือ สภาพพื้นที่ส่วนมาก ต้องอาศัยน้าฝนในการทาการเกษตร แหล่ง
น้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ก็ตื้นเขิน องค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองสูงใต้ มีงบประมาณไม่
เพีย งพอในการพัฒ นาแหล่ง น้าสาหรับ การเกษตร จึง จาเป็ น ที่จ ะต้อ งมีก ารประสานแผนพัฒ นาและ
โครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานที่มีงบประมาณ ทาให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้า
10.อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
10.1 รายชื่อ กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- นายทันสมัย บุญพันธ์
- นายเสนีย์ บุญเพิ่ม
- นายรังสรรค์ กลางประพันธ์
- นายศักดิ์ แสนโคตร
- นายชาติชาย อาจวิชัย
- นายสุภาษิต บุรัตน์
- นายพลประดิษฐ์ จาปา
- นายมานิตย์ มหาวงค์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘

10.2 รายชื่อ คณะผู้บริหารและ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
รายชื่อคณะผู้บริหาร
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายอุดร อินผิว
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายเฉลิม มหาวงค์
- เลขานุการนายก อบต.
นายลิขิต ธรรมสวาสดิ์
รายชื่อสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.นายพีระพล อาจวิชัย
ประธานสภา อบต.
2. นายสมพงษ์ มหาวงค์
รองประธานสภา อบต.
3. นางวนิดา แสนสุข
เลขานุการสภา อบต.
4. นายธวัชชัย บุญพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
5.นายสุบรรณ สาจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
6. นางเบญจวรรณ ทองโคตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
7. นายไชยญา สุวรรณไตรย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
8.นายสมสมัย มหาอุป
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
9.นางปวีณธร บุรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
10.นายพงศกร อินผิว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

โทร. ๘๓-๖๖๗๒๕๙๐
โทร.๐๘๖-๒๓๒๐๕๕๒
โทร.๐๘๓-๓๓๓๔๒๖๓
โทร.๐๘๕-๓๔๑๔๑๘๔
โทร.๐๘๐-๗๖๗๑๓๗๗
โทร.๐๙๙-๐๗๐๖๕๑๓
โทร.๐๘๑-๐๕๕๗๑๔๓
โทร.๐๖๒-๒๖๙๓๘๒๔

โทร.๐๘๙-๖๑๗๗๔๒๖
โทร.๐๘๔-๖๘๔๔๕๕๐
โทร.๐๘๓-๒๙๑๖๗๒๓
โทร.๐๙๑-๘๒๗๐๕๐๙
โทร.๐๙๒-๙๔๙๖๓๖๙
โทร.๐๘๕-๐๐๗๓๙๙๖
โทร.๐๘๙-๒๗๐๙๓๓๗
โทร.๐๘๕-๓๑๔๔๗๕๔
โทร.๐๖๔-๒๒๖๘๕๐๖
โทร.๐๘๓-๖๗๙๔๘๙๘
โทร.๐๘๙-๔๑๗๒๐๐๔
โทร.๐๘๗-๖๔๐๘๐๔๕
โทร.๐๘๓-๖๖๙๓๖๒๙
โทร.๐๘๓-๑๕๐๙๙๘๔

11.นายคานึง น้องทรง
12.นายสุพรรณ ผ่องแผ้ว
13.นายยุวราช แสนโสม
14.นายประสาท สุวรรณหงส์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

โทร.๐๘๖-๘๓๑๒๖๔๖
โทร.๐๘๑-๖๖๒๒๘๐๗
โทร.๐๙๐-๕๗๒๙๘๐๖
โทร.๐๙๓-๐๐๖๕๒๑๖

10.3 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
1.นายลิขิต ธรรมสวาสดิ์
ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ
2.นายเชิดศักดิ์ อุคา
รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ
3.นายสะอาด คาเขียว
เหรัญญิกศูนย์ฯ
4.นายบรรยาย ผ่องแผ้ว
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
5.นายครรชิต อินผิว
กรรมการ
6.นายเจริญ รูปเหลี่ยม
กรรมการ
7.นายสมสมัย มหาอุป
กรรมการ
8.นายวีระพันธ์ มหาวงค์
กรรมการ
9.นายศักดิ์ แสนโคตร
กรรมการ
10.นายครรชิต พุทธพันธ์
กรรมการ
11.นายชาติชาย อาจวิชัย
กรรมการ
12.นายสมพงษ์ มหาวงค์
กรรมการ
13.นายชาติชาย แสนโคตร
กรรมการ
14.นายยุวราช แสนโสม
กรรมการ
15.นายอนันต์ เมืองแทน
เลขานุการ
16.นางประภาพร เข็มพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ทาการประเมิน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน (Simple
Random Sampling) จานวนร้อยละ 50 ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การกาหนดตัวอย่าง
(Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 ซึ่งดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
โดยวิธีการสุ่มหลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เครื่องที่ใช้การประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง (Structured
and Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน ตามจานวนขนาด
ตัว อย่ าง เป็ น แบบสอบถามถามที่ผู้ ประเมิน สร้ างขึ้ น ตามแนวทางการประเมิ นผลความพึ งพอใจการ
ให้บริการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจของกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ประเด็น จานวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมคาตอบและ
ปลายปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ( Check List ) รวมจานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 96 ข้อ (1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จานวน 24 ข้อ (2)
ด้านช่องทางการให้บริการ จานวน 24 ข้อ (3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จานวน 24 ข้อ (4) ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 24 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด
3.3 กระบวนการประเมินผล
3.3.1 การวางแผน
- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อทาความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจเปูาหมาย
3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล

- สร้างกรอบการประเมินผล โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
ผู้ประเมินสร้างขึ้น
- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
3.3.3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน
- นาเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยดาเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้ โดยการขอความร่ วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริห ารส่ว นตาบล ตอบ
แบบสอบถาม
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนามาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for
WINDOWS ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f) ค่า
ร้อยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผู้ศึกษานามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ท างสถิ ติที่ ส าคั ญ หลายอย่ างถู กน าไปใช้ใ นการวิเ คราะห์ ค รั้ งนี้ เ พื่อ ให้ ไ ด้ ผ ลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้
3.6.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กันมาก
ที่สุดใช้สัญลักษณ์ X ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยนาผลรวมของข้อมูล ทั้งหมดหารด้วยจานวน
ข้อมูลทั้งหมดเมื่อกาหนดให้ X 1 , X 2 , X 3 ,....., X n เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี n จานวน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
คือ X หาได้จาก
n

xi
x1 + x 2 + x 3 ...x n ∑
Χ=
= i =1
n
n
เมื่อ

= ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
n = จานวนข้อมูลทั้งหมด
X i = จานวนข้อมูลแต่ละตัว i = 1,2,3,...., n
X

หรือเขียนอย่างย่อคือ

Χ=

∑x i
n

3.6.2 ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้โดยการ
พิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ากันมากที่สุด หรือมีความถี่มาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม
3.6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การวัด
การกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด
มีลักษณะ
คล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกาลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ชุดนั้น แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย σ 2 และค่ารากที่สอง
ของความแปรปรวน เรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์
แทนด้วย σ
3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปลผล
โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ มี
การแปลผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00 ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
3.7.3 นาค่าเฉลี่ ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ
มิติด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. และนาค่าเฉลี่ ยที่
ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)
คะแนน
มากกว่า 5
มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป
10
มากกว่า 4.75
ไม่เกินร้อยละ 95
9
มากกว่า 4.5
ไม่เกินร้อยละ 90
8
มากกว่า 4.25
ไม่เกินร้อยละ 85
7
มากกว่า 4
ไม่เกินร้อยละ 80
6
มากกว่า 3.75
ไม่เกินร้อยละ 75
5
มากกว่า 3.5
ไม่เกินร้อยละ 70
4

มากกว่า 3.25
มากกว่า 3
ตั้งแต่ 2.75
ต่ากว่า 2.5

ไม่เกินร้อยละ 65
ไม่เกินร้อยละ 60
ไม่เกินร้อยละ 55
น้อยกว่าร้อยละ 50

3
2
1
0

3.7.4 สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดปิดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่
ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรูปแบบความเรียง
3.8 การนาเสนอข้อมูล
นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน ใน
เขตรับผิดชอบ จานวน 199 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพื่อประเมินผลระดับความพึง
พอใจของประชาชน ในการรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ ระดับความพึงพอใจด้านผลการปฏิบัติงาน 6 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านงานโยธา
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ด้านรายได้หรือภาษี
5. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
6. ด้านสาธารณสุข
ซึ่งนาเสนอรายละเอียดตามลาดับและงานบริการที่ทาประเมินต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านงานโยธา
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา
ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ตอนที่ 6 ระดับความพึงพอใจในด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตอนที่ 7 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข
ตอนที่ 8 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองสูงใต้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพศชาย

97

48.74

เพศหญิง

102

51.26

รวม

199

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 199 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.26 รองลงมา คือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.74
ชาย,
97,

หญิง,
102,

ชาย

หญิง

ภาพที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามเพศ

ใน

1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามช่วงอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่า 18 ปี

10

5.02

อายุ 18 – 30 ปี

31

15.58

อายุ 31 - 50 ปี

67

33.67

อายุ 51 – 60 ปี

36

18.09

อายุสูงกว่า 60 ปี

55

27.64

199

100.00

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 199 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 33.67 รองลงมาคือ อายุสูงกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.64 และต่าสุด คือ ต่ากว่า
18 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.02
อายุ สูงกว่ า60ปี ,
58, 16.1%

อายุ ต่ ากว่ า 18 ปี ,
12, 3.3%
อายุ1 8-30ปี , 72, 20.0%

อายุ5 1-60ปี , 68, 18.9%

อายุ3 1-50ปี ,
150, 41.7%

อายุต่ากว่า 18 ปี

อายุ18-30ปี

อายุ31-50ปี

อายุ51-60ปี

อายุสงู กว่า60ปี

ภาพที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามช่วงอายุ

1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

ประถมศึกษา

112

56.28

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

33

16.58

อนุปริญญา/ปวส.

28

14.07

ปริญญาตรี

23

11.56

สูงกว่าปริญญาตรี

3

1.51

199

100.00

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 199 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.28 รองลงมา คือ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/ เทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 16.58 และต่าสุดคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.51
สูงกว่าปริญ ญาตรี,
3, 1.5%
ปริญ ญาตรี, 23, 11.6%
อนุ ปริญ ญา/ปวส.,
28, 14.1%
มัธยมศึ ก ษา/เทียบเท่า
, 33, 16.6%

ประถมศึ ก ษา,
112, 56.3%

ประถมศึ ก ษา

มัธยมศึ ก ษา/เทียบเท่า

อนุ ปริญ ญา/ปวส.

ปริญ ญาตรี

สูงกว่าปริญ ญาตรี

ภาพที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามระดับการศึกษา

1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
แม่บ้าน

39

19.60

เกษตรกร

123

61.81

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

11

5.53

รับราชการ

2

1.00

รัฐวิสาหกิจ

0

0.00

นักเรียน/นักศึกษา

9

4.52

อื่นๆ ระบุ..(รับจ้างทั่วไป)

15

7.54

199

100.00

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ใน

องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองสู ง ใต้ ได้ กลุ่ มตั ว อย่ างทั้ง หมดจ านวน 199 คน ส่ ว นใหญ่ มีอ าชี พ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 61.81 รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 19.60 และต่าสุด คือ
อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่นๆ(รับ จ้างทั่ วไป),
57, 15.8%

นัก เรียน/นัก ศึก ษา,
56, 15.6%

แม่บ้ าน, 67, 18.6%

รัฐวิส าหกิจ, 1, 0.3%

รับ ราชการ, 12, 3.3%

เกษตรกร, 132, 36.7%

ธุร กิจส่วนตัว/ค้าขาย,
35, 9.7%

แม่บ้าน

เกษตรกร

ธุรกิ จส่วนตั ว/ค้ าขาย

รัฐวิสาหกิ จ

นัก เรียน/นัก ศึ ก ษา

อืน่ ๆ(รับจ้างทั่วไป)

ภาพที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามอาชีพ

รับราชการ

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง

96.40

4.82

.66

มากที่สุด

1.2 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

95.40

4.77

.61

มากที่สุด

95.20

4.76

.66

มากที่สุด

95.00

4.75

.75

มากที่สุด

95.50

4.78

.42

มากที่สุด

ซับซ้อน
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล
ข่าวสาร ครบถ้วน
โดยรวม

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการและขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x = 4.78, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
การให้บริการมีความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D.
= .66)

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทางการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง
2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้

95.00

4.75

.62

มากที่สุด

95.20

4.76

.55

มากที่สุด

94.80

4.74

.63

มากที่สุด

95.40

4.77

.64

มากที่สุด

95.10

4.76

.35

มากที่สุด

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คาแนะนา
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ
โดยรวม

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.10 ( x = 4.76, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม ด้านย่อย พบว่า
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 95.40
( x = 4.77, S.D. = .64)

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

95.00

4.75

.59

มากที่สุด

94.80

4.74

.65

มากที่สุด

95.20

4.76

.65

มากที่สุด

95.00

4.75

.62

มากที่สุด

95.00

4.75

.35

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
โดยรวม

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.00 ( x = 4.75, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x = 4.76, S.D. = .65)

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวก

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม
เอื้อต่อการให้บริการ

95.00

4.75

.67

มากที่สุด

95.20

4.76

.57

มากที่สุด

95.60

4.78

.58

มากที่สุด

96.00

4.80

.64

มากที่สุด

95.45

4.77

.36

มากที่สุด

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
โดยรวม

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจ งานบริการด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.45 ( x = 4.77 , S.D. = .36)
เมื่อ
พิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .58)

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจงานบริการด้านโยธา
ทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ

95.50

4.78

.42

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.10

4.76

.35

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

95.00

4.75

.35

มากที่สุด

4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

95.45

4.77

.36

มากที่สุด

โดยรวม

95.26

4.76

.19

มากที่สุด

รอ้ ย
ละ,
95. 4
5

รอ้ ย
ละ,
95. 5
0

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านโยธาทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. = .19) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.50 ( x = 4.78, S.D. = .42)

95.5

95.3
95.2
95.1

รอ้ ย
ละ,
95.
00

รอ้ ย
ละ,
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0
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ภาพที่ 6 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านโยธา ทั้ง 4 ด้าน

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการ

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง

95.20

4.76

.63

มากทีส่ ุด

1.2 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

95.60

4.78

.61

มากที่สุด

96.00

4.80

.66

มากที่สุด

95.00

4.75

.75

มากที่สุด

95.45

4.77

.42

มากที่สุด

ซับซ้อน
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล
ข่าวสาร ครบถ้วน
โดยรวม

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.45 ( x = 4.77, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาตาม
ด้านย่อย พบว่า มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .66)

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง
การให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง

96.00

4.80

.62

มากที่สุด

95.60

4.78

.55

มากที่สุด

95.40

4.77

.63

มากที่สุด

95.00

4.75

.64

มากที่สุด

95.50

4.78

.35

มากที่สุด

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คาแนะนา
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ
โดยรวม

จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x = 4.78, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม ด้านย่อย พบว่า มี
ช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x =
4.80, S.D. = .62)

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

95.20

4.76

.59

มากที่สุด

94.80

4.74

.65

มากที่สุด

95.60

4.78

.65

มากที่สุด

95.00

4.75

.62

มากที่สุด

95.15

4.76

.35

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
โดยรวม

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x = 4.76, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .65)

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ยความ
ระดับ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม
เอื้อต่อการให้บริการ

96.80

4.84

.67

มากที่สุด

96.00

4.80

.57

มากที่สุด

95.20

4.76

.58

มากที่สุด

95.40

4.77

.64

มากที่สุด

95.85

4.79

.36

มากที่สุด

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
โดยรวม

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.85 ( x = 4.79, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย
พบว่า สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 96.80 ( x = 4.84, S.D. = .67)

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ
ด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ

95.45

4.77

.42

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.50

4.78

.35

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

95.15

4.76

.35

มากที่สุด

4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

95.85

4.79

.36

มากที่สุด

โดยรวม

95.49

4.77

.32

มากที่สุด
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จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านการศึกษาทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.49 ( x =4.77, S.D. = .32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.85
( x =4.79, S.D. = .36)
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ภาพที่ 7 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการในภาพรวมด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านเทศกิจหรืองานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ร้อยละ
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง
96.40

4.82

.66

มากที่สุด

96.00

4.80

.60

มากที่สุด

95.60

4.78

.64

มากที่สุด

95.20

4.76

.71

มากที่สุด

95.80

4.79

.40

มากที่สุด

1.2 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล
ข่าวสาร ครบถ้วน
โดยรวม

จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ

อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x = 4.79, S.D. = .40) เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า การให้บริการมีความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x =
4.82, S.D. = .66)
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง
การให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ร้อยละ
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง

95.80

4.79

.63

มากที่สุด

95.00

4.75

.54

มากที่สุด

95.00

4.75

.67

มากที่สุด

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คาแนะนา

ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ร้อยละ
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ
โดยรวม

95.40

4.77

.68

มากที่สุด

95.30

4.77

.38

มากที่สุด

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x = 4.77, S.D. = .38) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
ช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง

มี

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x =

4.79 , S.D. = .63)
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ร้อยละ
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

96.00

4.80

.60

มากที่สุด

95.60

4.78

.61

มากที่สุด

95.40

4.77

.70

มากที่สุด

95.60

4.78

.68

มากที่สุด

95.65

4.78

.35

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
โดยรวม

จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.65 ( x = 4.78, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .60)

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ร้อยละ
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม
เอื้อต่อการให้บริการ

95.60

4.78

.65

มากที่สุด

95.80

4.79

.58

มากที่สุด

96.00

4.80

.60

มากที่สุด

96.80

4.84

.65

มากที่สุด

96.05

4.80

.36

มากที่สุด

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
โดยรวม

จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.05 ( x = 4.80, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตาม
ย่อย พบว่า มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.80 ( x = 4.84, S.D. = .65)

ด้าน

มีค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ
ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

(x)

(S.D.)

ระดับ

ร้อยละ
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ

95.80

4.79

.40

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.30

4.77

.38

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

95.65

4.78

.35

มากที่สุด

4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

96.05

4.80

.36

มากที่สุด

โดยรวม

95.70

4.79

.29

มากที่สุด
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จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึ งพอใจในภาพรวมงานบริการด้านเทศกิจหรือปูองกั น
บรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.70 ( x =4.79,
S.D. = .29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.05 ( x =4.80, S.D. = .36)

ภาพที่ 8 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย ทั้ง 4 ด้าน

ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง

95.00

4.75

.32

มากที่สุด

95.20

4.76

.36

มากที่สุด

95.40

4.77

.32

มากที่สุด

94.80
95.10

4.74
4.76

.34

มากที่สุด

.22

มากที่สุด

1.2 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล
ข่าวสาร ครบถ้วน
โดยรวม

จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.10 ( x = 4.76, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.40 ( x = 4.77, S.D. = .32)

ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง
การให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง

95.40

4.77

.59

มากที่สุด

95.00

4.75

.60

มากที่สุด

94.80

4.74

.60

มากที่สุด

95.00
95.05

4.75
4.75

.54

มากที่สุด

.39

มากที่สุด

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คาแนะนา
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ
โดยรวม

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05 ( x = 4.75, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มี
ช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x =
4.77, S.D. = .59)

ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
พึงพอใจร้อยละ

ระดับ

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

95.20

4.76

.32

มากที่สุด

94.40

4.72

.36

มากที่สุด

94.00

4.70

.31

มากที่สุด

94.80
94.60

4.74
4.73

.57

มากที่สุด

.22

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
โดยรวม

จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.60 ( x = 4.73, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x = 4.76, S.D. = .32)

ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ยความ
ระดับ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม
เอื้อต่อการให้บริการ

95.40

4.77

.32

มากที่สุด

95.60

4.78

.36

มากที่สุด

95.40

4.77

.35

มากที่สุด

95.20
95.40

4.76
4.77

.57

มากที่สุด

.25

มากที่สุด

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
โดยรวม

จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มากที่สุดที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77 , S.D. = .25) เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .36)

ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ
ด้านรายได้หรือภาษี ทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ

95.10

4.76

.22

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.05

4.75

.39

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

94.60

4.73

.22

มากที่สุด

4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

95.40

4.77

.25

มากที่สุด

โดยรวม

95.04

4.75

.30

มากที่สุด
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จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ทั้ง 4
ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.04 ( x =4.75, S.D. = .30) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x =4.77, S.D. = .25)
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ภาพที่ 9 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ทั้ง 4 ด้าน

ตอนที่ 6 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง

94.40

4.72

.32

มากที่สุด

94.80

4.74

.36

มากที่สุด

95.20

4.76

.32

มากที่สุด

95.40
94.95

4.77
4.75

.34

มากที่สุด

.22

มากที่สุด

1.2 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล
ข่าวสาร ครบถ้วน
โดยรวม

จากตารางที่ 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.95 ( x = 4.75, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .34)

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง
การให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง

94.60

4.73

.59

มากที่สุด

95.00

4.75

.60

มากที่สุด

94.80

4.74

.60

มากที่สุด

95.20
94.90

4.76
4.74

.54

มากที่สุด

.39

มากที่สุด

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คาแนะนา
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ
โดยรวม

จากตารางที่ 26 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.90 ( x = 4.74, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มี
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x =
4.76, S.D. = .54)

ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
พึงพอใจร้อยละ

ระดับ

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

94.00

4.70

.32

มากที่สุด

94.80

4.74

.36

มากที่สุด

94.40

4.72

.31

มากที่สุด

95.00

4.75

.57

มากที่สุด

94.55

4.73

.22

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
โดยรวม

จากตารางที่ 27 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.55 ( x = 4.73, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีผัง
ลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.00 ( x = 4.75, S.D. = .57)
ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ยความ
ระดับ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม
เอื้อต่อการให้บริการ

95.00

4.75

.32

มากที่สุด

94.00

4.70

.36

มากที่สุด

95.60

4.78

.35

มากที่สุด

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ

( x ) (S.D.)

ระดับ

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
โดยรวม

94.40

4.72

.57

มากที่สุด

94.75

4.74

.25

มากที่สุด

จากตารางที่ 28 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มากที่สุดที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.75 ( x = 4.74 , S.D. = .25) เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ สะดวก เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .35)
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ

94.95

4.75

.22

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

94.85

4.74

.39

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.73
4.74

.22

มากที่สุด

4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

94.55
94.75

.25

มากที่สุด

โดยรวม

94.78

4.74

.30

มากที่สุด

จากตารางที่ 29 พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจในภาพรวมงานบริ ก ารด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและ
สวัสดิการสังคม ทั้ง4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 ( x =4.74, S.D.
= .30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.95 ( x =4.75, S.D.=.22)
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ภาพที่ 10 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ทั้ง 4 ด้าน
ตอนที่ 7 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง

96.00

4.80

.32

มากที่สุด

95.60

4.78

.36

มากที่สุด

96.40

4.82

.32

มากที่สุด

96.00

4.80

.34

มากที่สุด

96.00

4.80

.22

มากที่สุด

1.2 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล
ข่าวสาร ครบถ้วน
โดยรวม

จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้าน
ย่อย พบว่า มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
96.40 ( x = 4.82, S.D. = .34)
ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง
การให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง

96.00

4.80

.59

มากที่สุด

95.40

4.77

.60

มากที่สุด

95.60

4.78

.60

มากที่สุด

95.80
95.70

4.79
4.79

.54

มากที่สุด

.39

มากที่สุด

2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คาแนะนา
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ
โดยรวม

จากตารางที่ 31 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.70 ( x = 4.79, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มี
ช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x =
4.80, S.D. = .59)
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

95.40

4.77

.32

มากที่สุด

95.00

4.75

.36

มากที่สุด

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
รวดเร็ว และเอาใจใส่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ

( x ) (S.D.)

ระดับ

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ

95.00

4.75

.31

มากที่สุด

95.60

4.78

.57

มากที่สุด

95.25

4.76

.22

มากที่สุด

3.4 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
โดยรวม

จากตารางที่ 32 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x = 4.76, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีผัง
ลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
95.60 ( x = 4.78, S.D. = .57)
ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ยความ
ระดับ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
พึงพอใจร้อยละ
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม
เอื้อต่อการให้บริการ

95.60

4.78

.32

มากที่สุด

94.40

4.72

.36

มากที่สุด

95.20

4.76

.35

มากที่สุด

95.00

4.75

.57

มากที่สุด

95.05

4.75

.25

มากที่สุด

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
โดยรวม

จากตารางที่ 33 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05 ( x = 4.75 , S.D. = .25) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า
มีสถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .32)
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ
ด้านสาธารณสุข ทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ยความ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
( x ) (S.D.)
ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ

96.00

4.80

.22

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

95.70

4.79

.39

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.76
4.75

.22

มากที่สุด

4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

95.25
95.05

.25

มากที่สุด

โดยรวม

95.50

4.78

.30

มากที่สุด
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จากตารางที่ 34 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสาธารณสุข ทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x =4.78, S.D. = .30) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 96.00 ( x =4.80, S.D. = .22)

ภาพที่ 11 แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสาธารณสุขทั้ง 4 ด้าน
ตอนที่ 8 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองสูงใต้
ตารางที่ 35 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
ค่าเฉลี่ยความ
ประเด็นหลัก
( x ) (S.D.) ระดับ
พึงพอใจร้อยละ
1. ด้านงานโยธา

95.26

4.76

.19

มากที่สุด

2. ด้านการศึกษา

95.49

4.77

.32

มากที่สุด

3. ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย

95.70

.29

มากที่สุด

4. ด้านรายได้หรือภาษี

.30

มากที่สุด

5. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

95.04
94.78

4.79
4.75
4.74

.28

มากที่สุด

6. ด้านสาธารณสุข

95.50

4.78

.36

มากที่สุด

95.29

4.76

.28

มากที่สุด
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จากตารางที่ 35 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.70 ( x =4.79, S.D. =.29) รองลงมาคือ ด้าน
สาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x =4.78, S.D. = .36) และด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 ( x =4.74, S.D. =
.28)
ภาพที่ 12 แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ความมุ่งหมายของการศึกษา
2. สรุปผล
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา
ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร งานบริการ 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านงานโยธา
2) ด้านการศึกษา
3) ด้านเทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
4) ด้านรายได้หรือภาษี
5) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
6) ด้านสาธารณสุข
5.2 สรุปผล
จากการศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้ บริการและคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยศึกษาจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 199 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่ว นตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสู ง
จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ
95.29 ( x =4.76, S.D. = .28) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และงานบริการ 6 ด้าน พบว่า พบว่า ด้าน
เทศกิจหรือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.70
( x =4.79, S.D. =.29) รองลงมาคือ ด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.50 ( x =4.78,
S.D. = .36) ด้านการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.49 ( x =4.77, S.D. =.32) ด้านโยธา
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.76, S.D. =.19) ด้านรายได้หรือภาษี โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.04 ( x =4.75, S.D. =.30) และด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.78 ( x =4.74, S.D. = .28) ซึง่ จัดอยู่ในระดับมากที่สุดตามลาดับเช่นกัน
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการและคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
มากที่สุดแสดงให้เห็ นว่าองค์การบริหารส่ว นตาบลหนองสู งใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มี
ศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาค
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
5.3 อภิปรายผล

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีประเด็นน่าสนใจนามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูง
ใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในงานบริการ 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการร้อยละ 95.29 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
ว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อมมีความ
สามัคคีในการปฏิบั ติงานร่ว มกัน เป็นอันดี สอดคล้ องกับทฤษฎีการบริหารงานของPOSDCORB ใน 7
ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับ เกณฑ์การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏ
ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ได้ 10 คะแนน สาหรับแต่ละด้าน พบว่า
งานบริการ 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจร้อยละ 95.29 ซึ่งมีระดับความพึง
พอใจสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูง
ใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการบ้านเมืองที่ดี
โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควร
รักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสาหรับองค์กรตลอดไป
และที่สาคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ
5.4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า
1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดทาแผน การแข่งขันกีฬา และงานประเพณี งานบุญ
ประจาปี และการบริการของเจ้าหน้าที่
2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (ด้านโยธา)
1.ระบบไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ (ความทั่วถึง การใช้งาน) หลอดไฟฟูาส่องสว่างตามที่
สาธารณะ ยังไม่ทั่วถึงมี หลอดไฟชารุด ควรมีการตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ถนนตามเส้นทางตาบลหนองสูงใต้ หลายสายชารุด ควรมีงบซ่อมแซม ปรับปรุง ทุกปี
เพื่อจะคงสภาพให้ใช้งานได้นาน ๆ ไม่ต้องลื้อทาใหม่

3. ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและให้ทั่วถึง
4. ซ่อมแซมถนน ในพื้นที่ตาบลหนองสูงใต้ และเพิ่มท่อระบายในหมู่บ้าน
2.2 ด้านสาธารณสุข
1. การกาจัดลูกน้ายุงลาย ควรเพิ่มจานวนครั้งในการดาเนินการ
2. ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะที่ถูกต้องให้ชาวบ้าน และอยากให้รณรงค์ ให้ความรู้การ
เก็บขยะ การแยกขยะ หรือมีถังขยะแยกประเภทแจกตามหมู่บ้าน
2.3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญในการจัดทาแผน และการจัดสรร
งบประมาณ อยากให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2.4 ด้านเงินรายได้หรือภาษี
ควรมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่
2.5 ด้านการศึกษา
อยากให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลากรทาง
การศึกษา เพิ่มของเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมทักษะความรู้ให้เด็กๆ
3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณูปโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะงบซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านตาบลหนองสูงใต้ ตามซอกซอยในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
3.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นที่ อบต.
รับผิดชอบ
3.3 ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูง
ใต้ ลงพื้นที่เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้ทั่วถึง มีความเป็นกันเอง เพื่อรับทราบปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขอย่างบูรณาการ
3.4 การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือด้านการเกษตร เช่น งบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง และ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว
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