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ค าน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ       
ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เ พ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตาม
ระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน 
พ.ศ.2563)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and 
evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ใช้ในการเก็บข้อมูล
การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ไ ด้คิ ดสร้ า ง ไว้ เ พ่ือ ใช้ ในการติ ดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป 
อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา 
ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 
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  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ
โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์
และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้
เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ
จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ทั้งในระดับหมู่บ้านและ
ระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภออากาศอ านวย  และจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตาม
และประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจด
บันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการ
ทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
ในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   5.3.3 การสัง เกต (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล 
ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาจะมีการ
บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ
โครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
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6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรง
เป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 
ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ 
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ
ข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข 
ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมี
เหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้
เป้าหมายของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา
เป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
ยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพท านา  เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวัง
ในอนาคตต้องเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึง
ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

          

"ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ประชาชนสุขภาพดี  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า  การศึกษามีคุณภาพ" 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑  แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
๑.๒  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
๑.๔  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๑.๕  แนวทางการพัฒนาการจัดหาและพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้าการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒.๓  แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนการฝึกอบรมการและการส่งเสริม
อาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓.๑  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  
คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
๓.๔  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 

 
 
 

 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยั่งยืน 
๔.๑  แนวทางการพัฒนาการจัดการ  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.๒  แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและ
ความม่ันคง 
๕.๑  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  
๕.๒  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อย 
๕.๓  แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การทุจริต  คอรัปชั่น 
๕.๔  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 ๕.๕  แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 

 
1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์

และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี

ประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
6. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เป้าประสงค์ 
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1.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอ านวย
ความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 
2.  ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
4.  ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
5.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย 
6.  ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม 

   7.  ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8.  ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
9.  ร้อยละ 70 ของจ านวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง 

   10.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

 
    

  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    
๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๖.  ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้ 
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส  
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กลยุทธ์ท่ี ๗ ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ี ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่ 8 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ า 

4.ตัวช้ีวัด 
 

5.ค่าเป้าหมาย 
 

6.กลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 9จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งต าบล 
กลยุทธ์ที่ 10  ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 11   ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์ที่ 12   ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  
กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 15  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 16  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
กลยุทธ์ที่ 17   ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ  
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  
การท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 20ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ด าเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 

10,000 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล-ปีละ 
1 ครั้ง 

2. 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

50,000   กองสวัสดิการสังคม 
 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ปีละ 1 ครั้ง 

3 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
บุญมหาชาต ิ บุญ
ประจ าปีประจ าป ี 
งานประเพณีต่าง 
ๆ 

40,000 กองการศึกษา 
สนับสนุนบุญมหาชาต ิ 
บุญประจ าปปีระจ าปี  
งานประเพณีต่าง ๆ 

สนับสนุนบุญมหาชาต ิ 
บุญประจ าปปีระจ าปี  
งานประเพณีต่าง ๆ 

4 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
บุญแห่ดาว 

10,000 กองการศึกษา สนับสนุนบุญแห่ดาว 
สนับสนุนบุญแห่ดาวปี
ละ 1 ครั้ง 

5 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1 โครงการ
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

10,000 กองการศึกษา 
สืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

สืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษาปีละ 1 
ครั้ง 

6 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการประเพณี
วันสงกรานต์ 

20,000 กองการศึกษา 
สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ปีละ 1 ครั้ง 

7 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการประเพณี
วันลอยกระทง 

20,000 กองการศึกษา 
สืบสานประเพณีวันลอย
กระทง 

สืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทงปีละ 1 
ครั้ง 

8 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาหว์ิ
สาขบูชา 

10,000 กองการศึกษา 
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิ
สาขบูชา 

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิ
สาขบูชาปีละ 1 ครั้ง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

9 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

50,000   กองการศึกษา 
 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติปีละ 1 ครั้ง 

10 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

.โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

15,000 กองการศึกษา 
จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติปีละ 1 ครั้ง 

11 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

20,000 กองการศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จัดกิจกรรมปีละ  1 
ครั้ง 

12 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

.โครงการแข่งขัน
ทักษะเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

20,000 กองการศึกษา 
การแข่งขันทักษะ
เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

จัดกิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

 
13 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ 

5,000 กองการศึกษา 
ฝึกซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ 

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟปีละ 1 ครั้ง 

14 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันเด็ก
จมน้ า 

10,000 กองการศึกษา 
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
เด็กจมน้ า 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
เด็กจมน้ าปีละ 1 ครั้ง 

15 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

1029,000 กองการศึกษา 

จ้างท าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

จ้างท าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่มกีาร
เรียนการสอน 

16 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

200,000 กองการศึกษา 

จ้างอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

จ้างอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่มกีาร
เรียนการสอน 

17 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

21,500 กองการศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาปีละ 1 ครั้ง 
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18 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

77,400 กองการศึกษา 

เพื่อกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาปีละ 1 
ครั้ง 

 
19 

 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

 
1,5000 

กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

นักเรียนได้รับค่า
เครื่องแต่งกายตาม
สิทธิ์ที่รัฐจัดสรรให้ 

20 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนเด็ก
นักเรียนในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

 
54,000 

กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน
เด็กนักเรียนใน
สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

นักเรียนได้รับค่า
เครื่องแต่งกายตาม
สิทธิ์ที่รัฐจัดสรรให้ 

21 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหวัโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

85,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหวัโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

นักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามสิทธิที่รัฐจัดสรร
ให้ 

22 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหวัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

357,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหวัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

นักเรียนได้รับค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหัวได้ตามที่รัฐ
จัดสรรให้ 

23 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าหนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

36,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

นักเรียนได้รับค่า
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตามที่รัฐ
จัดสรรให้ 

24 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าหนังสือเรียน
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

10,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนส าหรับ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

นักเรียนได้รับค่า
หนังสือเรียนตามที่รัฐ
จัดสรรให้ 

25 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ค่าอุปกรณ์การเรียน
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 

10,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 
 

นักเรียนได้รับการ
จัดสรรค่าอุปกรณ์การ
เรียนตามที่รัฐจัดสรร
ให้ 
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26 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ค่าอุปกรณ์การเรียน
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 

36,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 

นักเรียนได้รับการ
จัดสรรค่าอุปกรณ์การ
เรียนตามที่รัฐจัดสรร
ให้ 

27 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียนอุบาล
เทศบาลต าบล 

1,801,228 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 

นักเรียนได้รับนมตาม
จ านวนที่รัฐจัดสรรให้ 

28 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ
โทรทัศน์ (LED TV) 
แบบ Smart ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

28500 กองการศึกษา 

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ
โทรทัศน์ (LED TV) 
แบบ Smart ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

นักเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนที่พร้อม 

29 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงตามสาย
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 กองการศึกษา 

ค่าจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงตามสาย
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนที่พร้อม 

30 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

60,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ลดจ านวนประชากร
ผู้ป่วยจาก
ไข้เลือดออกได้ 

31 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน 

5,000  กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในโรค
เอดส ์

32 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

40000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

33 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

.เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่ 
1 

20000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ
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34 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่2 

20000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ

35 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่ 
3 

20,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ

36 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่ 
4 

20,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ

37 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่ 
5 

20,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ

38 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 
.เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่่ที ่ 
6 

 
 
 
 
 

20,000 

กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ

39 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่ 
7 

20,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ

40 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่ 
9 

20,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ

41 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่ 
10 

20,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าร ิ
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42 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

20,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

43 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

.โครงการพัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้
ที่พึ่ง 

20,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

.เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้
ที่พึ่ง 

พัฒนาผู้ด้อยโอกาส/
คนไร้ที่พึ่ง 

44 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริมฯ 

โครงการวันผู้สูงอาย ุ 50,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการวันผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ

45 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการส่งเสริม
ความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัว 

20,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมความรัก
และความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ส่งเสริมความรักและ
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

46 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้พิการ 

20,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมความรัก
และความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้พิการ 

47 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 

20,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตร ี

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาสตร ี

48 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

20,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมสนับสนุน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

49 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่ประชาชน 

50,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพแก่ประชาชน 

50 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

30,000 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

51 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดประจ าต าบล
สามัคคีพัฒนา 

100,000  กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการจัดการ
แข่งขนักฬีาต้านยา
เสพติดประจ าต าบล
สามัคคีพัฒนา 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดประจ า
ต าบลสามัคคีพัฒนา 
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52 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อ าเภออากาศ
อ านวย 

50,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อ าเภออากาศ
อ านวย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

53 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

54 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 
 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬารักษ์
ท้องถิ่น 

30,000 กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
รักษ์ท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพแข็งแรงมี
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างบุคลากร 

55 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

10,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

จัดกิจกรรมคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

56 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

โครงการถนน
สะอาด หนา้บ้านนา่
มอง 

5,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการถนน
สะอาด หนา้บ้านนา่
มอง 

บริเวณหน้าบ้านของ
ราษฏรมีความสะอาด
เรียบร้อย  

57 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

โครงการจัดซ้ือถัง
ขยะ 

20,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อถังขยะ 

มีถังขยะส าหรับ
รองรับขยะจาก
ครัวเรือนประชาชน 

58 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
น้ าเสียในครัวเรือน 

20,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
น้ าเสียในครัวเรือน 

ราษฎรมีวธิีการก าจัด
น้ าเสียในครัวเรือนที่
ถูกวธิ ี

59 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

.โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวต าบลสามัคคี
พัฒนา 

5,000 กองสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวต าบลสามัคคี
พัฒนา 

เพิ่มปริมาณต้นไม้ใน
พื้นที่ 

.60 

 การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่นคง 

 ค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
 
 

25,000  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในค่าจา้งที่
ปรึกษาเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

 ได้ข้อมูลความพึง
พอใจของราษฎรใน
พื้นที่เพื่อใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุง
การบริการประชาชน 
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61 
 การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

 .โครงการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน 

5,000  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน 

ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของราษฎร
ในพื้นที่ 

62 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

.โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

1,5000 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

เพื่อให้บริการเชิงรุก
ประชาชนในพื้นที ่

63 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

15,000 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

64 
5.การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ี
ฯ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

15,000 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

65 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

150,000 กองคลัง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส าคัญในการจัดเก็บ
ภาษ ี

66 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

20,000 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

67 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

84,000 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

68 
 การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

84000  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
 

 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
 

69. 
 การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

 โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

5000  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
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70 
 การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และกู้ชีพ 
 

20,000  
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และกู้ชีพ 
 

 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัและกู้ชีพ 
 

71 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
อาคารจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

200000 กองช่าง 

ก่อสร้างอาคาร
จ าหน่ายสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)รายละเอียด
ตามแบบของ
เทศบาล 

มีสถานที่ส าหรับ
จ าหน่ายสินค้า
(OTOP) 

72 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

1000,000 กองช่าง 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

ใช้ส าหรับการประชุม
และท ากจิกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในการ
บริการประชาชน 

73 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการติดตั้งมุ้ง
ลวดพร้อมเหล็กดัด
อาคารกู้ชีพ 

10,000 กองช่าง 

ติดต้ังมุ้งลวดพร้อม
เหล็กดัดอาคารกู้ชีพ
รายละเอียดตาม
แบบขอเทศบาล 

ติดต้ังมุ้งลวดพร้อม
เหล็กดัดอาคารกู้ชีพ
รายละเอียดตามแบบ
ขอเทศบาล 

74 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบ้าน
ดอนทอย หมู่ที่ 3 

47,200 กองช่าง 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวบา้นดอนทอย 
หมู่ที่ 3  
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

ใช้ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

75 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบ้าน
หนองสามขา  หมู่ที ่
7 

47,200 กองช่าง 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวบา้นหนองสาม
ขา  หมู่ที่ 7  
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

ใช้ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

76 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่ 6 
สายบ้านนายสมร - 
นายสุชิต 

261,000 กองช่าง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  6 สายบ้าน
นายสมร - นายสุชิต
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

77 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 สาย
บ้านนายสุริมา - นา
นายปัจจัย 

180,000 กองช่าง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 สายบา้น
นายสุริมา - นานาย
ปัจจัยรายละเอยีด
ตามแบบของ
เทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
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78 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 สาย
บ้านนายเสนอ – 
บ้านนางเพ็ญศรี 
 
 
 

 
 
 

400,000 

กองช่าง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 สายบา้น
นายเสนอ – บ้าน
นางเพ็ญศรี
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

 
 

79 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

 
โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  
สายหน้าโรงเรียน
บ้านถ้ าเต่า-บ้าน
นายมิตร 

 
 

200,000 
กองช่าง 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่9  
สายหน้าโรงเรียน
บ้านถ้ าเต่า-บ้าน
นายมิตร
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

80 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน้ า  
หมู่ที่ 4 

60,000 กองช่าง 

ก่อสร้างประตูเปิด-
ปิดน้ า  หมู่ที่ 4  
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

มีประตูเปิด ปิดน้ า 
ควบคุมปริมาณการใช้
น้ า 

81 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 สาย้าน
นางสีใคร คุณบุราณ 
- บ้านนายจันดา  
แก้วฝ่าย 
 
 

176,000 กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่10 
สาย้านนางสีใคร 
คุณบุราณ - บ้าน
นายจันดา  แก้วฝา่ย 
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

82 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 สายหนา้
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ า
ต าบลบ้านหนอง
สามขา 

128,000 กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่7 สาย
หน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้าน
หนองสามขา
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

83 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสาคร -
บ้านนายสายันต ์ 
หมู่ที่ 1 

186,000 กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
สาคร -บ้านนายสา
ยันต์  หมู่ที ่1 
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 
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84 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 สายบา้น
นายคูณ - บ้านนาย
สัญญา 

165,000 กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
สายบ้านนายคูณ – 
บ้านนายสัญญา  
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

85 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 สายทุ่งนา
นายไพวัลย์ - สนาม
กีฬา 

171,000 กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 สาย
ทุ่งนานายไพวัลย์ - 
สนามกีฬา
รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

86 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 สายบา้น
นางจินตนา–บ้าน 

199,000 กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 สาย
บ้านนางจินตนา–
บ้านรายละเอยีด
ตามแบบของ
เทศบาล 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

87 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 สาย
บ้านนายสมเกยีรติ 
- บ้านนางอ่อนตา 
สุกัน 

 
216000 

กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 สายบ้านนาย
สมเกียรติ - บ้านนาง
อ่อนตา สกุัน
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

 มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

88. 
การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายบุญมา - 
บ้านนายประสิทธิ์  
หมู่ท่ี 1 

 
177000 

กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญมา - 
บ้านนายบุญมา - 
บ้านนายประสิทธิ์  
หมู่ท่ี 1  รายละเอียด
ตามแบบของเทศบาล 

 มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

89. 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนาย
ประวิทย-์หน้าวัด
สว่างภิรมย ์ หมู่ที ่
1 
 
 

 
187,000 

กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประวิทย-์หน้า
วัดสว่างภิรมย์  หมู่ที่ 1 
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

 มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 
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90. 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหมู่ที่ 
5 สายบา้นนางสี
ฟอง - บ้านนายอิน 

 
139,000 

กองช่าง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
หมู่ที่ 5 สายบา้นนางสี
ฟอง – บ้านนายอิน 
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

 มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

91 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการขยายเขต
ท่อประปา บ้าน
ดอนทอยหมู่ที ่3 

 
12,200 

กองช่าง 

ขยายเขตท่อประปา 
บ้านดอนทอยหมู่ที่ 3  
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

92 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการขยายเขต
ประปาภายใน
หมู่บ้าน สายดง
มะกุ้ม สายบ้าน
หนองสามขา - ถ้ า
เต่า สายไปปา่ช้า
บ้านหนองสามขา 

 
 

47,200 
กองช่าง 

ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน สายดงมะกุ้ม 
สายบ้านหนองสามขา - 
ถ้ าเต่า สายไปป่าชา้
บ้านหนองสามขา  
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

93 
 การบรหิาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

 โครงการขยายท่อ
เมนประปา  หมู่ที่ 
3 

10,000 กองช่าง 
 ขยายท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 3  รายละเอียด
ตามแบบของเทศบาล 

ขยายท่อในการส่งน้ า
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

94 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าหนอง
ปลาโคป 

300,000 กองช่าง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า
หนองปลาโคป 
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

เพิ่มพื้นที่ปริมาณเก็บ
น้ า 

95 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที ่3 
สายนานายปา่น 
วงแหวน 

31,000 กองช่าง 

วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 
3 สายนานายป่าน วง
แหวนรายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

มีรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

96 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายนา
เพียง-ดงมะกุ้ม หมู่
ที่ 8 

 
 

200,000 
กองช่าง 

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
นาเพียง-ดงมะกุ้ม หมู่ที่ 
8 รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

97 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

103,000 กองช่าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

98 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย
หนองปะค าหมู่ที่ 
5 

80,000 กองช่าง 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองปะค าหมู่ที่ 5 
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

99 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย
หนองแฮ่ 

99,900  
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแฮ่รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

100 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ที่ 9 

99,400 กองช่าง 
ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่
ที่ 9 รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
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101 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

50,000 กองช่าง 

ซ่อมแซมถนนกรัง
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 5
รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

102 
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองทีด่ีฯ 

โครงการลงลูกรัง
ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

 
 

23,800 
กองช่าง 

ลงลูกรังซ่อมแซมไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็น
ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 15 75.00 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 62 95.38 
      3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 10 10 100 
      3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      3.3  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 10 100 
      3.4  วิสัยทัศน์ 5 5 100 
      3.5  กลยุทธ์ 5 5 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      3.10ผลผลิต/โครงการ 5 3 60 

รวม 100 92 92 

พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 100  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 92 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา จุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
การด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT 
จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค 
การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะ
เป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

2. ข้อมูล... 
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2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ว งอายุ และจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

 1.6 ข้อมูลเกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  

 
 
 
 
 
 
 
 



ยยยยยยPpp

     26    |                                เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

         เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช่ น  น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  และกา รด า เ นิ นก ารประ ชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนาพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทาง
สังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูล
เกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูล
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 
90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

2. ผลการ... 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   5.7   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 5 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 5 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 3 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 

รวม 100 94 
พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3.2  ข้อมูล... 
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     28    |                                เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

         เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา 

   
 

  2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ได้คะแนนต่ าสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อย
ละ  3.19 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความ
สนใจเพ่ิมข้ึน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงข้ึน 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจ านวนโครงการทั้งหมด 88 โครงการ 
ได้คะแนน  5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็น
โครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียู
เก้า  และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 
88 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear 
objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ     เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในครั้งนี้ โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านจ านวนรวม  
8,996 คน ในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า  หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา  หมู่ที่  3 บ้านดอนทอย หมู่
ที่ 4 บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่  6 บ้าน หนองสนุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 8 บ้าน
นาดอกไม้  หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี  และหมู่ที  10 บ้านโนนจ าปา ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีได้รับ
กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จ านวน 400 ชุด  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  จ านวน 4 งานบริการที่ต้องการประเมิน  คือ 

1 งานด้านการศึกษา 
2. งานด้านทะเบียน 
3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
4. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
โดยที่ผลการศึกษาน าเสนอรายละเอียดตามล าดับและงานบริการที่ท าการประเมินแบ่งออกเป็น 7 

ตอน  คือ   
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ  จ านวนครั้งที่มารับบริการในรอบปี  และงานที่มาขอรับบริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน  ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 6 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
            ตอนที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบปีที่ผ่านมา ในด้านผลงานที่ประทับใจหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไข 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้าน 
 
ตารางที่  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด/คน กลุ่มตัวอย่าง/ครัวเรือน ร้อยละ 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า 922 40 10.0 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา   747 35 8.8 
หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย 1,047 45 11.3 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ   993 45 11.3 
หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ 1,076 48 12.0 
หมู่ที่ 6 บ้าน หนองสนุก 904 40 10 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา 853 38 9.5 
หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้   936 41 10.3 
หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี   749 34 8.5 
หมู่ที 10 บ้านโนนจ าปา 769 34 8.5 

รวม 8,996 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ คิด
เป็นร้อยละ 12.0  รองลงมาคือ  หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย  หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ คิดเป็นร้อยละ 11.3  และจ านวน
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี และหมู่ที่ 10 บ้านจ าปา  คิดเป็นร้อยละ 8.5 
ตามล าดับ 

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า
(922)  10.25%

หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา
(747) 8.3%

หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย
(1047), 11.64%

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ
(993),  11.04%

หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้
(1076), 11.96%

หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก…
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา…

หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้
(749) 10.40%

หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี
(749) 8.33%

หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา
(769) 8.55%

หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี
หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา
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ตารางท่ี  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 160 40.00 
หญิง 240 60.00 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ    
60.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย
(160) 40%

หญิง
(240)  60%

ชาย หญิง
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 20 ปี 10 2.5 
20 - 29 ปี 36 9.0 
30 -39 ปี 45 11.3 
40 - 49 ปี 68 17.0 
50 - 59 ปี 114 28.5 
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 127 31.8 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 31.8  รองลงมา คือ อายุ 50-59 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ช่วงอายุ อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ช่วงอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30  อายุ 20 -29 ปีจ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  และอายุต่ ากว่า 20 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  ตามล าดับ 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
 

อายุต่ ากว่า 20 ปี
(10) 2.5%

อายุ 20 - 29 ปี 
(36)  9%

อายุ 30 - 39 ปี
(45) 11.3%

อายุ 40 - 49 ปี
(68) 17%

อายุ 50 - 59 ปี 
(114) 28.5%

อายุ 60 ปีขึ้นไป
(127) 31.8%

อายุต่ ากว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี

อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 245 61.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 76 19.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 53 13.3 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 2.3 
ปริญญาตรี 16 4.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.3 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 245 
คน  คิดเป็นร้อยละ 61.3  รองลงมาคือ  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 
19.0  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  53  คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0  และส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 

ประถมศึกษา
(245)  61.3%

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(76) 19%

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(53) 13.3%

อนุปริญญา 
(9)  2.3%

ปริญญาตรี
(16) 4%

สูงกว่าปริญญา
(1)  0.3%

ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย

อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
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ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน 77 19.3 
รับราชการ 8 2.0 
นักเรียน/นักศึกษา 9 2.3 
เกษตรกร 226 56.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
รับจ้างทั่วไป 31 7.8 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 43 10.8 
อาชีพอ่ืนๆ  6 1.5 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  จ านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.5  รองลงมาคืออาชีพแม่บ้าน  จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  
ประกอบอาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา  จ านวน  9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3  ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.30 ตามล าดับ 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

แม่บ้าน
(77)  19.3%

รับราการ
(8)  2%

นักเรียน/นักศึกษา
(9) 2.3%

เกษตรกร
(226) 56.5%

รับจ้างท่ัวไป
(31) 7.8%

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
(43) 10.8%

อื่นๆ
(6) 1.5%

แม่บ้าน รับราการ นักเรียน/นักศึกษา

เกษตรกร รับจ้างท่ัวไป ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

อื่นๆ
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 245 61.3 
5,001 - 10,000 บาท 106 26.5 
10,001 - 15,000 บาท 24 6.0 
15,001 - 20,000 บาท 9 2.3 
20,201 - 25,000 บาท 10 2.5 
มากกว่า 25,000 บาท 6 1.5 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 245 
คน  คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50  รายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.0  รายได้
ต่อเดือนประมาณ 20,201 - 25,000 บาท  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5   รายได้ต่อเดือนประมาณ 
15,001 - 20,000 บาท จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.3  และรายได้มากกว่าเดือนละ 25,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 
(245)  61.3%

5,001 - 10,000 บาท
(106) 26.5%

10,001 - 15,000 บาท 
(24)  6%

15,001 - 20,000 บาท
( 9 ) 2.3%

20,001 - 25,000 บาท
(10)  2.5% มากกว่า 25,000 บาท

(6)  1.5%

ต่ ากว่า 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท

15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาท มากกว่า 25,000 บาท
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการรับบริการ 
                 จากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบ 1 ปี 
 

ความถี่ในการรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครั้งต่อปี 109 27.3 
2-3 ครั้งต่อปี 154 38.5 
4-5 ครั้งต่อปี 37 9.3 
6-7 ครั้งต่อปี 36 9.0 
8-9 ครั้งต่อปี 21 5.3 
10 ครั้งข้ึนไป ต่อปี 43 10.8 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.7  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับบริการจากเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนครในรอบ 1 ปีมีการรับบริการส่วนมากจ านวน 2 -3 ครั้ง
ต่อปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  รองลงมาใช้บริการ 1 ครั้งต่อปีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.3   ใช้บริการมากกว่า 10 ขึ้นไปต่อปี  จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.8  ใช้บริการ 4 – 5 ครั้งต่อปี  
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ใช้บริการ 6 – 7 ครั้งต่อปี  จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.0  ใช้บริการ 
8 – 9 ครั้งต่อปี  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการรับบริการ 
             จากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบ 1 ปี 

1 ครั้งต่อปี
(109) 27.3%

2 - 3 ครั้งต่อปี
(154) 38.5%

4 - 5 ครั้งต่อปี
(37) 9.3%

6 - 7 ครั้งต่อปี
(36)9%

8 - 9 ครั้งต่อปี
(21) 5.3%

10 ครั้งต่อปีข้ึนไป
(43) 10.8%

1 ครั้งต่อปี 2 - 3 ครั้งต่อปี 4 - 5 ครั้งต่อปี

6 - 7 ครั้งต่อปี 8 - 9 ครั้งต่อปี 10 ครั้งต่อปีข้ึนไป



55 
 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการ 
 

ส่วนงาน จ านวนที่เลือก (กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน)  

ร้อยละ 
 

ส านักงานปลัด 16 2.38 
กองคลัง 141 20.95 
กองช่าง 52 7..73 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54 8.02 
กองสวัสดิการสังคม 248 36.85 
กองสาธารณสุข 154 22.88 
ส่วนงานอื่น ๆ 8 1.19 

รวม 673 100.00 
 

จากตารางที่ 4.8 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  400 คน เลือกตอบแบบสอบถาม จ านวน 673 ครั้ง
จ าแนกตามส่วนงานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่องานกองสวัสดิการ
สังคม  จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 36.85  รองลงมาคืองานกองสาธารณสุข จ านวน 154 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 22.88 งานกองคลัง จ านวน 141  คน คิดเป็นร้อยละ 20.95 งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ านวน 54  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.02  งานกองช่าง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73 งานส านักงานปลัด 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38  และส่วนงานอื่นๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ตามล าดับ  

 

 
 

ภาพที่ 4.8  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการ 

ส านักปลัด
( 16 ) 2.38%

กองคลัง
(141 ) 20.95%

กองช่าง
( 52 ) 7.73%

กองการศึกษา
( 54 ) 8.02%กองสวัสดิการสังคม

( 248 ) 36.85%

กองสาธารณสุข
(154) 22.88%

งานอ่ืนๆ
(8 ) 1.19%

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข งานอื่นๆ
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ตอนที่ 2   ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ต่อการให้บริการของเทศบาล 
              ต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  งานด้านการศึกษา  
                  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 84.60 4.23 0.78 มากท่ีสุด 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 84.60 4.23 0.82 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
83.40 

 
4.17 

 
0.81 

 
มาก 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
83.60 

 
4.18 

 
0.80 

 
มาก 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
83.80 

 
4.19 

 
0.80 

 
มาก 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 84.00 4.2 0.81 มาก 
โดยรวม 84.00 4.2 0.81 มาก 

   
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  84.00 ( x
=4.2)   เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน, มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  84.60  ( x =4.23) รองลงมาคือ มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 84.00  ( x = 4.2)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ ผู้ รับบริการ  มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.80 ( x =4.19)  มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 83.60  ( x =4.18)   และมีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.40  ( x =4.17)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.10  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านการศึกษา 
                    ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 82.80 4.14 0.84 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

83.2 4.16 0.88 
มาก 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 83.0 4.15 0.84 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 80.8 4.04 0.99 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 80.4 4.02 0.92 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 82.4 4.12 0.87 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 82.4 4.12 0.89 มาก 

โดยรวม 82.14 4.11 0.89 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานกองการศึกษา ด้านช่องทางการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  82.14 ( x =4.11)  
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง
ตามสาย/เอกสาร  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.2  ( x =4.16) รองลงมาคือ มี
ช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.0  ( x = 4.15)  เข้าถึง
ช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก, มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
82.40  ( x =4.12) มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.80  ( x
=4.04) และมีการให้บริการนอกเวลาราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.40  ( x =4.02)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
                   งานด้านการศึกษา  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

                       
87.20 

 
4.36 

 
0.83 

 
มากที่สุด 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 87.0 4.35 0.84 มากที่สุด 
3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

87.0 4.35 0.85 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.80 4.34 0.86 มากที่สุด 
5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 86.80 4.34 0.86 มากที่สุด 
6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 86.80 4.34 0.87 มากที่สุด 

โดยรวม 86.93 4.35 0.85 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.11 พบว่าระดบัความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  86.93 ( x =4.35)  เมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
เรียบร้อย เหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  87.2  ( x =4.36) รองลงมาคือ มี
วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่,  บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจและมีความพร้อมในการ
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 87.0  ( x = 4.35)  และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ, ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 86.80 ( x =4.34) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านการศึกษา 
                   ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 86.20 4.31 0.80 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
86.00 

 
4.30 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 85.40 4.27 0.83 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ
ให้บริการ 

85.60 4.28 
0.79 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.83 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
85.20 

 
4.26 

 
0.82 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 85.49 4.28 0.81 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.12 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  
85.49 ( x =4.28)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทาง  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.20  ( x =4.31) รองลงมาคือ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.00  ( x = 
4.3)  “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.60 ( x =4.28) มีความ
สะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.40  ( x =4.27)  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/
ป้ายประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.20  ( x =4.26)   และ“คุณภาพและ
ความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือบริการ, การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้
บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.00  ( x =4.25) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.13 ระดับความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ 
          ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   
 

 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 84.00 4.20 0.81 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.14 4.11 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.93 4.35 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

โดยรวม 84.64 4.23 0.84 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.13  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา ด้านคุณภาพการให้บริการของ
งานกองการศึกษา  ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  84.64  ( x = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.93  ( x = 4.35) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.49  ( x = 4.27)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.0  ( x = 4.20)  และด้านช่องทางการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ  82.14  ( x = 4.11)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน  ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   
           อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน             
                 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 84.60 4.23 0.77 มากที่สุด 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 84.40 4.22 0.79 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
83.80 

 
4.19 

 
0.81 

 
มาก 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
83.60 

 
4.18 

 
0.75 

 
มาก 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
84.40 

 
4.22 

 
0.78 

 
มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 84.20 4.21 0.77 มากที่สุด 
โดยรวม 84.17 4.21 0.78 มากที่สุด 

   
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.17 ( x
=4.21) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.60  ( x =4.23) 
รองลงมาคือ มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ,  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ
ต้องการ ผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.40  ( x = 4.22)  มีการให้บริการตามล าดับก่อน-
หลังมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.20 ( x =4.21) มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.80  ( x =4.19 )  และมีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน  มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.60  ( x =4.18)  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 
ตารางท่ี  4.15  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน   
                    ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 83.60 4.18 0.81 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

83.40 4.17 0.83 
มาก 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 83.60 4.18 0.84 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 81.60 4.08 0.94 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 82.20 4.11 0.88 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 83.40 4.17 0.80 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 83.20 4.16 0.86 มาก 

โดยรวม 83.00 4.15 0.85 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียน  ด้านช่องทางการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  83.00 ( x =4.15)  
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ,  
มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.60 ( x =4.18) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย /เอกสาร, ผู้ใช้บริการเข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกมี มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.40  ( x = 4.17)  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 83.20  ( x =4.16) มีการให้บริการนอกเวลาราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.20 ( x =4.11)  และ มีกล่อง
เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60  ( x =4.08)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน   
                 ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

 
83.20 

 
4.16 

 
0.80 

 
มาก 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 86.40 4.32 0.82 มากที่สุด 
3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

86.40 4.32 0.82 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.20 4.31 0.84 มากที่สุด 
5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 86.00 4.30 0.83 มากที่สุด 
6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 85.60 4.28 0.84 มากที่สุด 

โดยรวม 85.63 4.28 0.82 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.16 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.63 ( x =4.28)  เมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่,  บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 86.40  ( x = 4.32)  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ  86.20  ( x =4.31)   ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  86.00  ( x =4.30)  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.60 ( x
=4.28)  และพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว  เรียบร้อย เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.20 (
x =4.16)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน   
                   ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 86.80 4.34 0.78 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
86.60 

 
4.33 

 
0.78 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 87.00 4.35 0.81 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ 
    ให้บริการ 

87.40 4.37 
0.79 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
87.40 

 
4.37 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
87.20 

 
4.36 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
86.60 

 
4.33 

 
0.78 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 87.00 4.35 0.79 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.17 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียน  ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  
87.00 ( x =4.35)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ “ความเพียงพอ” ของ
อุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ และ“คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือบริการ  อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.40 ( x =4.37)  รองลงมาคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.20  ( x =4.36)  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทาง  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.80  ( x =4.34) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งมี มีความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม  และมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.60  ( x = 4.33) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.18 ระดับความพึงพอใจในด้านงานทะเบียน ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการต่อ 
การให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   

                    
 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.17 4.21 0.78 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.00 4.15 0.85 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85.63 4.28 0.82 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 87.00 4.35 0.79 มากที่สุด 

โดยรวม 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.18  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียนด้านคุณภาพการ
ให้บริการของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ในภาพรวมของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  87.00  ( x = 4.35) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  
85.63  ( x = 4.28) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.17  ( x
= 4.21)  และด้านช่องทางการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.00  ( x = 4.15)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลต่อการให้บริการของ 
           เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  งานด้านสิ่งแวดล้อม 
                 และสุขาภิบาล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 83.80 4.19 0.85 มาก 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 83.60 4.18 0.87 มาก 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
83.40 

 
4.17 

 
0.86 

 
มาก 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
83.60 

 
4.18 

 
0.82 

 
มาก 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
83.20 

 
4.16 

 
0.84 

 
มาก 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 83.60 4.18 0.86 มาก 
โดยรวม 83.53 4.18 0.85 มาก 

   
 จากตารางที่ 4.19 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  83.53 ( x =4.18) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน, มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.80  ( x =4.19) รองลงมาคือ มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ, มีผัง
ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน,  มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 83.60  ( x = 4.18)  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.40  ( x =4.17)  และ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ 
ผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.20 ( x =4.16) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.20  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
          งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   
          อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 82.80 4.14 0.81 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

83.60 4.18 0.82 
มาก 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 82.80 4.14 0.82 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 81.20 4.06 0.91 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 81.60 4.08 0.87 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 83.00 4.15 0.84 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 82.60 4.13 0.85 มาก 

โดยรวม 82.51 4.13 0.84 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  82.51      
( x =4.13) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.60  ( x =4.18) 
รองลงมาคือ เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.00 ( x = 
4.15)  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ, มีช่องทางการให้บริการหายช่องทาง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
82.80 ( x =4.14)  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60  ( x =4.13) มีการ
ให้บริการนอกเวลาราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60  ( x =4.08)  และมีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.20  ( x =4.06)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
                   งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

 
86.00 

 
4.30 

 
0.85 

 
มากที่สุด 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 86.60 4.33 0.84 มากที่สุด 

3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

86.80 4.34 0.85 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.60 4.33 0.87 มากที่สุด 

5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 86.20 4.31 0.87 มากที่สุด 

6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 86.00 4.30 0.87 มากที่สุด 

โดยรวม 86.37 4.32 0.86 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.21 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  86.37  
( x =4.32)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.80  
( x = 4.43)  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่, มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.60  ( x =4.33) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.20  ( x =4.31)  และรองลงมาคือ พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ
การวางตัว  เรียบร้อย เหมาะสม, มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00 ( x
=4.30)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสิ่งแวดล้อม 
                   และสุขาภิบาล ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 85.60 4.28 0.81 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.84 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 86.00 4.30 0.85 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ
ให้บริการ 

85.40 4.27 
0.85 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
85.40 

 
4.27 

 
0.82 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
85.40 

 
4.27 

 
0.83 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
85.60 

 
4.28 

 
0.81 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 85.49 4.28 0.83 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.22 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมคิดเป็นร้อยละ  85.49 ( x =4.28)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือความ
สะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.00  ( x =4.30) 
รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง , มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.60  ( x = 4.28)  “ความ
เพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือ
บริการ, ,การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.40 ( x
=4.27) และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่ง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.00  ( x
=4.25) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.23  ระดับความพึงพอใจในงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านคุณภาพการให้บริการของ 
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย   
จังหวัดสกลนคร   

 
 

งานด้านคุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 83.53 4.18 0.85 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.51 4.13 0.84 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.37 4.32 0.86 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

โดยรวม 84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.23  พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  84.48  ( x = 4.22)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.37 ( x = 
4.32) รองลงมาคือ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.49  (
x = 3.72)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.53  ( x = 4.18)   
และ ด้านช่องทางการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  82.51  ( x = 4.13)  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ต่อการให้บริการของ 
           เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสวัสดิการเด็ก 

         และเยาวชน  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 85.00 4.25 0.84 มากที่สุด 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 84.00 4.20 0.87 มาก 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
84.40 

 
4.22 

 
0.87 

 
มากที่สุด 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
84.80 

 
4.24 

 
0.86 

 
มากที่สุด 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.86 

 
มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 83.40 4.17 0.86 มาก 
โดยรวม 84.43 4.22 0.86 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 4.24 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
84.43 ( x =4.22)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการให้บริการมี
ระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน,  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ ผู้รับบริการ  
อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.00  ( x =4.25) รองลงมาคือ มีผังล าดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.80  ( x = 4.24)  มีความชัดเจนใน
การอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.40 ( x =4.22)  มีความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.00  ( x =4.20) และ มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.40  ( x =4.17)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.25  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสวัสดิการ 
                    เด็กและเยาวชน  ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 83.80 4.19 0.86 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

84.20 4.21 0.89 
มากที่สุด 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 82.40 4.12 0.86 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 83.20 4.16 0.95 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 84.00 4.20 0.92 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 84.00 4.20 0.88 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 86.00 4.30 0.89 มากที่สุด 

โดยรวม 83.94 4.20 0.89 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  
83.94 ( x =4.20)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการให้บริการนอกเวลา
ราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00  ( x =4.30)  รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตาม
สาย/เอกสาร  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  84.20  ( x =4.21) มีการให้บริการนอก
เวลาราชการ, เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก, เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.00  ( x = 4.20)  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.20  ( x =4.16) และ มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 82.40  ( x =4.12) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
                   งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

 
86.60 

 
4.33 

 
0.82 

มากที่สุด 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 86.60 4.33 0.85 มากที่สุด 

3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

86.80 4.34 0.84 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.60 4.33 0.85 มากที่สุด 

5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 87.00 4.35 0.86 มากที่สุด 

6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 86.60 4.33 0.88 มากที่สุด 

โดยรวม 86.70 4.34 0.85 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.26 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.70     
( x =4.34) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  87.00  ( x =4.35)  รองลงมาคือ บริการด้วยความ
เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.80  ( x
= 4.34)  และรองลงมาคือ  พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว  เรียบร้อย เหมาะสม, วางตัว
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่, มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ, ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.60  ( x =4.33) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสวัสดิการ 
                   เด็กและเยาวชน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 86.20 4.31 0.81 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
86.40 

 
4.32 

 
0.85 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 86.60 4.33 0.87 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ  
    ให้บริการ 

86.20 4.31 
0.88 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
86.00 

 
4.30 

 
0.87 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
85.80 

 
4.29 

 
0.89 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
86.40 

 
4.32 

 
0.86 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 86.23 4.31 0.86 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.27 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิด
เป็นร้อยละ  86.23 ( x =4.31)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือความสะดวก
ของสถานที่ให้บริการโดยรวม  และมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์   มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.60  ( x =4.33) รองลงมาคือ ความเพียงพอ
ของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่ง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.40  ( x =4.32) สถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 86.20  ( x = 4.21)  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือบริการ  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 86.00 ( x =4.30)  และการจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 85.80 ( x =4.29) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.28  ระดับความพึงพอใจในงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้านคุณภาพการให้บริการของ 
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย   
จังหวัดสกลนคร   

 
 

งานด้านคุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.43 4.22 0.86 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.94 4.20 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.70 4.34 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 86.23 4.31 0.86 มากที่สุด 

โดยรวม 85.33 4.27 0.86 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.28  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ  ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.33  ( x = 4.27)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.70  ( x = 4.34)  รองลงมาคือ  
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.23 ( x = 4.31)  ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.43  ( x = 4.22) และด้านช่องทาง
การให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.94  ( x = 4.20)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 6 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
           อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
ตารางท่ี  4.29 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านการศึกษา  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  
                   จังหวัดสกลนคร 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านการศึกษา     

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.00 4.20 0.81 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.14 4.11 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.93 4.35 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 84.64 4.23 0.84 มากที่สุด 

รวม 84.64   4.23   0.84 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.29  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 86.93  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x
= 4.23)   และ ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 82.14  ( x = 4.11) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.30 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านทะเบียน  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  
                   จังหวัดสกลนคร 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านทะเบียน     

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.17 4.21 0.78 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.00 4.15 0.85 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85.63 4.28 0.82 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 87.00 4.35 0.79 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 

รวม 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.30  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 87.00  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 85.63  ( x = 4.28) อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x
= 4.25)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.17  ( x = 4.21)  
และ ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.00  ( x = 4.15) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.31 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  

         อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล       

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 83.53 4.18 0.85 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.51 4.13 0.84 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.37 4.32 0.86 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 

รวม 84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.31  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.37  ( x = 4.32)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 83.53  ( x = 4.18) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 82.51  ( x
= 4.13) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.32 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  

         อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน       

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.43 4.22 0.86 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.94 4.20 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.70 4.34 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 86.23 4.31 0.86 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 85.33 4.27 0.86 มากที่สุด 

รวม 85.30 4.30 0.90 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.32  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.30 ( x = 4.30)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 86.70  ( x = 4.34)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.23  ( x = 4.31)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 85.33  ( x = 4.27)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
84.43  ( x = 4.22) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.94  ( x = 4.20) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.33  สรุปผลแสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่อคุณภาพของการให้บริการงานด้านต่างๆ  

ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 

 
งานที่ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

งานด้านการศึกษา 84.64 4.23 0.84 มากที่สุด 

งานด้านทะเบียน 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 

งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน   85.30 4.30 0.90 มากที่สุด 

สรุปคุณภาพงานของเทศบาลต าบล 84.85 4.24 0.84 มากที่สุด 

 
ตารางที่  4.33  พบว่า ภาพรวมของผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.85  ( x = 4.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่องานบริการด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.30  ( x = 4.30)  
รองลงมาคือ งานด้านทะเบียน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  งานด้านการศึกษา  มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23) และ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22) ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 4.9 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

                     อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

84.64

84.95

84.48

85.3

84
84.2
84.4
84.6
84.8

85
85.2
85.4

แสดงร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 
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ตอนที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   
           อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบปีที่ผ่านมา  

หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า 
- ควรจัดรถรับส่งนักเรียนที่ไปเรียนที่ศูนย์ของเทศบาลต าบลอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปกครองส่วนมากมี

ปัญหาเรื่องการรับส่งบุตรหลาน 
- ถนนทางเข้าหมู่บ้านเส้นปู่ตา ช ารุด ขาดการซ่อมบ ารุงมาเป็นเวลานาน ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
- น้ าประปาไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น 

หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย 
- จัดท าทางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
- ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
- การจราจรในชุมชน ชอบขับรถเร็ว 
- อยากให้มีการช่วยเหลือในช่วงฤดูหนาว เช่น การแจกผ้าห่ม เป็นต้น 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 
- อยากให้ปรับปรุงถนนสาย ดอนทอย-หนองผือให้เสร็จ 
- การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอ เพราะขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น 
- ความสะอาดตามถนนหนทาง ( ขี้ควายเยอะมาก)  
- ปรับปรุงทางระบายน้ าในหมู่บ้าน  
- น้ าประปาขุ่นและมีกลิ่นเหม็น 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  

หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  
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หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก 
- อยากให้ทางเทศบาลออกมาพบปะกับชาวบ้านบ้างไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ผ่านเพียงหอกระจายข่าวของ

ผู้ใหญ่บ้าน 
- น้ าประปาเวลารั่วเสียหรือท่อแตกแจ้งไปแล้วมาซ่อมช้ามาก น้ าประปาก็ขุ่นมีกลิ่นเหม็น อยากให้เพิ่ม

คลอรีน 
- การเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้งไม่เพียงพอเพราะขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น 
- ไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
- ผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาก่อนวัยเรียนพูดจาไม่สุภาพ อยากให้ปรับปรุง 
- ถ้าน้ าประปาจะไม่ไหลควรประกาศแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบล่วงหน้าด้วย 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา 
- ปรับปรุงทางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
- น้ าประปาไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอยากให้เพิ่มคลอรีน 
- เก็บขยะไม่เรียบร้อย เก็บไม่หมด 

หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ 
- การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอ เพราะขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น เก็บไม่หมด 
- ปรับปรุงทางระบายน้ าในหมู่บ้าน  
- น้ าประปาขุ่นและมีกลิ่นเหม็น 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  

หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  

หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  
- การแจ้งซ่อมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ควรออกมาด าเนินการให้รวดเร็วกว่านี้ 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล 
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  สรุปผลการศึกษาตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 อภิปรายผล 
5.4  ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และคุณภาพของการให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร  ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  จ านวน  4 งาน
บริการ  คือ 

1. งานด้านการศึกษา 
2. งานด้านทะเบียน 
3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
4. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาชน   

 

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  ในเขตเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

 5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
จาก 10 หมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 ปี  ขึ้นไป ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 บาท ความถี่ในการรับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลแวง โดยเฉลี่ย 2 -3 ครั้งต่อปี และส่วนงานสวัสดิการสังคมเป็นส่วนงานที่ติดต่อ
เพ่ือขอรับบริการมากที่สุด ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

 5.2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ทั้ง  4  งานบริการ  ทั้ง 5 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
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1. งานด้านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา  ในภาพรวมของเทศบาลต าบล

สามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  84.64  ( x
= 4.23)  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.93  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23)   และ ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.14  ( x = 4.11) ตามล าดับ 

2. งานด้านทะเบียน 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน  ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  

อยู่ในระดับมาก โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 87.00  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 85.63  ( x = 4.28) อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 
4.25)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.17  ( x = 4.21)  และ 
ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.00  ( x = 4.15) ตามล าดับ 

3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ในภาพรวมของ

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
84.48  ( x = 4.22)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.37  ( x = 4.32)  รองลงมาคือ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.53  ( x = 4.18) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.51  ( x = 4.13) ตามล าดับ  

4. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ในภาพรวมของเทศบาล

ต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.30 ( x
= 4.30)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.70  ( x = 4.34)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.23  ( x = 4.31)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.33  ( x = 4.27)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 84.43  ( x = 4.22) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.94  ( x = 4.20) 
ตามล าดับ 
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          สรุปผลการศึกษา  พบว่า  ประชาชนที่ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการ

บริการงานทั้ง  4 งานบริการ  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร อยู่ใน
ระดับ  “มากที่สุด” มีเฉลี่ยร้อยละ 84.85  ( x = 4.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่องานบริการด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.30  ( x = 4.30)  
รองลงมาคือ งานด้านทะเบียน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  งานด้านการศึกษา  มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23) และ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22) ตามล าดับ 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  มีศักยภาพในการให้บริการที่ดีและให้
การบริการด้วยความเป็นกลาง  มีความยุติธรรม  เสมอภาคคลอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
   
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  ผลของการศึกษาความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  ทุกด้าน 
เมื่อพิจารณาในงานแต่ละด้าน สูงสุด คือ งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน ประชาชนมีความพึงพอใจด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  รองลงมาคือ  งานด้านทะเบียน   งานการศึกษา และง่านด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   โดยเรียงตามล าดับมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลได ้ดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการมี
ความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี  และความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน  ส่วนความเอาใจใส่
กระตือรือร้นในการบริการ  กิริยามารยาทของพนักงานผู้ให้บริการ  และการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัทรวรรธน์  ส าราญเลข (2560)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่ององค์
การบริหารส่วนต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ตามล าดับ  

2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเรื่อง 
ขนาดพ้ืนทีก่ว้างขวางสะดวกในการปฏิบัติงาน  สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม  โปร่งโล่ง  และ
อาคารสถานที่มีความมั่นคง  ตกแต่งสวยงาน และมีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  นพรัตน์  หวลระลึก (2551)  ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาพบว่า  
ประชาชนที่มาใช้บริการมีความเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหันตรา  โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก  ทุกด้าน  คือ  สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ความรวดเร็วที่ให้บริการ จัดสถานที่ให้บริการมี
บรรยากาศที่เหมาะสม 

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเรื่องมี
การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม  ขั้นตอนการให้บริการมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรวุฒิ  สิงห์นิล 
(2551)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกองนาง  อ าเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง  โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา  ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  การให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในด้านช่องทางกรให้บริการ
น้อยที่สุด  อยากให้เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ออกให้บริการนอกสถานที่  และให้บริการหลังเลิกงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  ศรบรรจง (2550)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนปรู  อ าเภอศรีประจันทร์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผล
การศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการอยู่ในระดับปานกลาง  คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 โดยสรุป  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  มีศักยภาพสูงในการ
บริการประชาชน  ดังนั้น  ควรรักษาระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญความพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพิจารณาปรับปรุง  สรุป
เป็นภาพรวมมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- ควรจัดรถรับส่งนักเรียนที่ไปเรียนที่ศูนย์ของเทศบาลต าบลอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปกครองส่วนมากมี

ปัญหาเรื่องการรับส่งบุตรหลาน 
- ทางระบายน้ าตามถนนในหมู่บ้าน  และถนนในการคมนาคมควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะถนนสาย 

ดอนทอย-หนองผือ ให้เสร็จสิ้น  และจัดการเรื่องความสะอาดตามถนน ( ขี้ควายเยอะมาก)  
- ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน  ซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
- อยากให้มีการช่วยเหลือในช่วงฤดูหนาว เช่น การแจกผ้าห่ม เป็นต้น 
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- อยากให้ทางเทศบาลออกมาพบปะกับชาวบ้านบ้างไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ผ่านเพียงหอกระจายข่าวของ
ผู้ใหญ่บ้าน 

- การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอ เพราะขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น เก็บไม่หมด 
- การแจ้งซ่อมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ควรออกมาด าเนินการให้รวดเร็วกว่านี้ 
- น้ าประปาไม่สะอาด  ขุ่น  มีกลิ่นเหม็น อยากให้เพ่ิมคลอลีน 
- ถ้าน้ าประปาจะไม่ไหลควรประกาศแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบล่วงหน้าด้วย 
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