
บทท่ี 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               

ห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริก ารขององค์การบ ริห ารส่ วนต าบ ลห้ วยยาง  อ าเภอ บั วให ญ่                         
จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ 
ประชาชนที่ มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ใน 4 งาน ได้แก่  งานด้านโยธา                           
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) 
ได้กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าเท่ากับ 380 คน เพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากทั้ง 12 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อแสดงระดับความ            
พึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยางระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2562 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ีและร้อยละ เพื่อแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้
บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.5 และเพศชาย ร้อยละ 34.5 มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 40.0 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 31.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 
51.5 รองลงมาคือต่ ากว่าประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน ร้อยละ 24.0 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร/ประมงมากที่สุด ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 28.0 ตามล าดับ 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การใหบ้รกิารขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้าน 
 2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 
87.5 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.0 รองลงคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 87.8 และด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 85.8 ตามล าดับ 
 2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ          
พึงพอใจมากที่สุด คือ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง ร้อยละ 90.0 (8 คะแนน) รองลงมา
คือ งานด้านการศึกษา ร้อยละ 88.6 (8 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 87.7  
(8 คะแนน) และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 86.1 ตามล าดับ 
 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
            3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.0 รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ ร้อยละ 90.0 และ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ 
ร้อยละ 85.0 ตามล าดับ 
  3.1.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง                
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า              
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน า
ข้ันตอนในการให้บริการ และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน ร้อยละ 95.0 รองลงมา 
ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ ร้อยละ 90.0 และข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับ
บริการ ร้อยละ 80.0 ตามล าดับ  
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง                  
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมา ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 95.0 และเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 85.0 ตามล าดับ 
   3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบลห้วยยาง               
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และการจัด
สถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 100 รองลงมา ความ
เพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 95.0 และความเพียงพอของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ    
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง             
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.0 รองลงมา ช่อง
ทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 90.0 และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 85.0 ตามล าดับ 
 
  3.2 งานด้านการศึกษา 
           3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ             
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง งานด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
88.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ /
บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 93.2 รองลงมา ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.9 รองลงมา ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ร้อยละ 88.6 และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 86.4 ตามล าดับ 
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         3.2.2 งานด้านการศึกษา จ าแนกเป็นรายด้าน 
   1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง           
งานด้านการศึกษา ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ                
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน ร้อยละ 93.2 ความเป็นธรรม
ของข้ันตอน วิธีการให้บริการ รองลงมา 90.9 และความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าข้ันตอน
ในการให้บริการ ร้อยละ 88.6 ตามล าดับ 
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง             
งานด้านการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประช าชนมีความ            
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ร้อยละ 97.7 รองลงมา ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.5 และความ
เอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 93.2 ตามล าดับ 
  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง              
งานด้านการศึกษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบรกิาร ร้อยละ 95.5 รองลงมา การจัดสถานที่
และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 93.2 และป้าย ข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 90.9 ตามล าดับ   
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง              
งานด้านการศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 95.5 รองลงมา 
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.2 และความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ ร้อยละ 90.9 ตามล าดับ      
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 3.3 งานด้านรายได้หรือภาษี             
      3.3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ          

พึงพอใจต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยยาง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 
87.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.7 รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 87.3 รองลงมา                
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 86.4 และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ร้อยละ 85.5
ตามล าดับ   

 3.3.2 งานด้านรายได้หรือภาษี จ าแนกเป็นรายด้าน 
 1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง            

งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ ร้อยละ 
87.7 รองลงมา ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน ร้อยละ 87.3 และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน ร้อยละ 86.4 ตามล าดับ
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง            
งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 93.9 รองลงมา เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาให้      
ร้อยละ 93.0 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
91.7 ตามล าดับ 

 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง              

งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 88.6 
รองลงมา คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 88.2 และสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 87.7 ตามล าดับ 
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง              
งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 87.7 รองลงมา ช่องทางการให้บริการมีความ
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หลากหลาย ร้อยละ 86.8 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 
และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 86.4 ตามล าดับ 
 

 3.4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
          3.4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ             
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม คิดเป็นร้อยละ 86.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 88.9 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
87.0 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ร้อยละ 86.1 และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 82.4 ตามล าดับ  
  3.4.2 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง                   
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 89.8 รองลงมา ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่
ละข้ันตอน ร้อยละ 88.9 และความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ   
ร้อยละ 88.0 ตามล าดับ   
  2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง          
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 90.7 รองลงมา เจ้าหน้าที่
ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 89.8 และความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถใน
การให้บริการ ร้อยละ 88.0 ตามล าดับ 
  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง           
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน           
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 89.8 รองลงมา การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้
บริการ และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 88.9 และสถานที่ตั้ง
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ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ร้อยละ 88.0 ตามล าดับ   
  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง             
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน          
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย ร้อยละ 84.3 รองลงมา ความ
ทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 83.3. และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม                 
ร้อยละ 82.4 ตามล าดับ 

 
 

 4.ปัญหาและข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 
  4.1 ปัญหาในการให้บริการ  
                      4.1.1 การไม่เข้าใจการเตรียมเอกสารการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างมีเอกสาร
เยอะมาก ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการลดจ านวนเอกสารลงบ้าง 
                      4.1.2 ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีมีควรมีการประกาศบอกล่วงหน้าหลาย ๆ วัน
จะได้เตรียมเงิน 
            4.1.3 ไม่ค่อยมีการสง่เสรมิการท าอาชีพระยะยาว  
                4.1.4 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและไฟฟ้าส่องสว่างทางถนนก็ไม่ทั่วถึงและบางส่วนก็
ดับ ไม่มีการด าเนินแก้ไข 
         4.1.5 การประชาสัมพันธ์ของอบต.ในบางหมู่บ้านเกี่ยวกบัข่าวสารข่าวสารไม่ทั่วถึง 
  4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
           4.2.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์และขยายเวลาให้ชาวบ้านได้น าเงินมาเสียภาษี
อย่างทั่วถึง  
                    4.2.2 ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารส าหรับการขอ
อนุญาตก่อสร้างให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึง   
                    4.2.3 การส่งเสริมอาชีพต้องมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงสร้างความต่อเนื่อง
พร้อมทั้งแสวงหาช่องทางการตลาดให้กับชาวบ้านด้วยอย่างต่อเนื่อง     
          4.2.4 ถนนทางสัญจรไปมาอยากให้มีการปรับปรุงและเพิ่มไฟส่องสว่างตามถนน
พร้อมทั้งป้ายที่ช ารุดต้องมีการไปซ่อมแซมด้วย 

 


