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บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 

 ปัจจุบนัพฒันาการของการของความตอ้งการใชบ้ริการสาธารณะของประชาชนถือเป็น
จุดเริ่มตน้ของบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  ความตอ้งการเหลา่นีย้่อมเป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดนโยบายการพัฒนาและโครงการต่างๆ  ท่ีจะน าไปสูก่ารจัดสินคา้  บริการ
สาธารณะตามท่ีประชาชนคาดหวงั  ซึ่งการปกครองทอ้งถ่ินถือไดว้่าเป็นเครื่องมือส  าคญัประการ
หนึ่งในการสรา้งสมดุลเชิงอ านาจ  เพื่อใหเ้กิดการกระจายอ านาจลงสู่ทอ้งถ่ิน  โดยท่ีประชาชน  
มีสว่นในการใชอ้  านาจเหลา่นีเ้พื่อประโยชนส์ขุในการด าเนินชีวิตของตนตามสมควร  อันจะน าไปสู่
การเพิ่มความมั่ นคงและปลอดภัยของชีวิต  ธ า รงรักษาความหลากหลายในมิติทางสังคม  
วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอ้ม  ส่งเสริมคุณค่าของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   
และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนทอ้งถ่ินในระยะยาว  
(วีระศกัด์ิ  เครอืเทพ หนา้ 16-17) 
 

 ทั้งนี ้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดท าหลกัเกณฑด์ังกลา่วนี ้ ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี  ปัจจัยดังกล่าวท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องเดินไปตามทิศทาง 
ท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้ หรืออาจจะมองไดว้่าเป็นการถูกบังคับใหต้อ้งเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จดัการทอ้งถ่ินใหม่  พรอ้มทัง้ตอ้งปรบัปรุงองคก์รใหมี้คณุภาพมากยิ่งขึน้  เพื่อท าใหป้ระชาชนไดร้บั
บริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ  และสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 
อย่างรวดเร็ว  (ปริญญา  สรอ้ยทอง)  ซึ่งเป็นภารกิจท่ีสอดคลอ้งกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ในหมวดท่ี  3  การบริหารราชการ
เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรฐั  ตามมาตราท่ี  9  (3)  สว่นราชการตอ้งจัดใหมี้การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดขึน้   
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี  ก.พ.ร.  ก าหนด  ทั้งนี ้จากข้อมูลจ านวนองค์กรปกครอง  
สว่นทอ้งถ่ิน มีดงัตอ่ไปนี ้
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 1.  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  76  แหง่ 
 2.  เทศบาล  2,472  แหง่ 
                เทศบาลนคร  30  แหง่ 
                เทศบาลเมือง  195  แหง่ 
                เทศบาลต าบล  2,247  แหง่ 
 3.  องคก์ารบรหิารสว่นต าบล  5,300  แหง่ 
 4.  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  (กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา)  2  แหง่ 
 

 รวมทั้งสิน้  7,850  แห่ง  (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2563  รวบรวมโดย : กลุ่มงาน
กฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน 2 กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน)  
 

 จากขอ้มูลดงักลา่วจะเห็นไดว้่าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในประเทศไทยมีจ านวนมาก  
เม่ือเทียบกบัหนว่ยงานประเภทอ่ืนๆ  ทัง้นีอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั
พิษณุ โลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อ งถ่ินหนึ่ ง ท่ีอยู่และมีความใกล้ชิ ดกับประชาชน 
มากท่ีสดุหน่วยงานหนึ่ง  เพราะเป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่ีใหบ้ริการสาธารณะ  และมีอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดในการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
ของตนเองอีกทัง้เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทและมีสว่นรว่มในการด าเนินงาน
ตลอดจนการเปิดโอกาสและการรบัฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอีกดว้ย  เพราะประชาชน 
ในทอ้งถ่ินอยู่ในฐานะผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  อีกทัง้
ประชาชนเป็นผูท่ี้เขา้ไปมีสว่นรว่มในกิจกรรมต่างๆ  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามหลกัการ
กระจายอ านาจ  กลา่วคือ  เป็นผูเ้สียภาษีตา่งๆ  ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเก็บรวบรวมมา
เพื่ อใช้ประโยชน์  พัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งประชาชนยังเป็นผู้ท่ีได้ร ับ
ผลประโยชนห์รือผลกระทบ  จากการกระท าหรือไม่กระท า  ด าเนินการหรอืไม่ด  าเนินการเก่ียวกับ
การใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอีกดว้ย  
 

 ซึ่งตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลกัเกณฑ ์ 
เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงินประโยชตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส  าหรบัพนักงานสว่นทอ้งถ่ิน  ลกูจา้ง  และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัจา้งสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐัท่ีมีการสอนในระดบั
ปริญญาตรีขึน้ไปในเขตจังหวดัหรือนอกเขตจังหวดัตามบญัชีรายช่ือสถาบนัการศึกษาท่ี  ก.จ.จ., 



3 
 

ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด  คัดเลือกขึน้ตามบัญชีไว้ตามข้อ  1.4  เพื่อให้ด  าเนินการส  ารวจ 
ความพึงพอใจของผูร้บับริการตามตัวชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  โดยให้
ด าเนินการส  ารวจกับผู้มารับบริการสาธารณะโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ทั้งปีงบประมาณท่ีขอรับการประเมินผล  โดยท่ีเม่ือ  ก .จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด   
ได้พิจารณาความเห็นชอบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ีมีคุณสมบัติถุกตอ้ง  และได้รบั ผล 
การประเมินคะแนนรวมทัง้  4  ดา้น  น าผลคะแนนไปใชเ้ป็นสดัสว่น  10  คะแนน  เพื่อรบัประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (โบนสั)  จาก  100  คะแนน  เป็นเงื่อนไขเบือ้งตน้ของการขอรบัการประเมินเพื่อรบั
ประโยชนต์อบแทนอ่ืน (โบนสั) ปี  2655  (ทกุดา้นไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ  60) 
 

 ดงันัน้จึงตอ้งมีการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในการเขา้รบับริการสาธารณะ 
ดา้นต่างๆ  จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  อันไดแ้ก่  
ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ  
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
เพราะความพึงพอใจของประชาชนเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญในการประเมินและการพัฒนา
คุณภาพของการใหบ้ริการสาธารณะ  เก่ียวกับลักษณะงานของการให้บริการด้านต่างๆ  เช่น   
ด้านปกครอง  ด้านทะเบียน  ด้านโยธา  ด้านสิ่ งแวดล้อ มและสุขาภิบาล  ด้านการรักษา 
ความสะอาดและสวนสาธารณะ  ดา้นการศึกษา  ดา้นเทศกิจ  ดา้นรายไดห้รือภาษี  ดา้นพัฒนา
ชุมชนและสวสัดิการสงัคม  และดา้นสาธารณสขุ  เป็นตน้   
 

 ก็ย่อมส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการเขา้รบับริการดว้ยความเช่ือมั่นว่าเป็น
การบริการท่ีดี  มีคุณภาพ  มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ สนองความตอ้งการและความคาดหวงั
ของประชาชน  อีกทัง้คุณภาพของการบริการท่ีจะท าให้ประชาชนยังเป็นตัวชีว้ัดคุณภาพและ
ความส าเร็จ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานและการบริการขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  ใหดี้ยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
1.  เพื่อส  ารวจประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการดา้นคุณภาพ 

การใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 

2. เพื่อศกึษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของประชาชน  ท่ีมีต่อความพงึพอใจของประชาชน

ผูม้าใช้บริการมีต่อการบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัด

พิษณุโลก 

 

ขอบเขตของงำนวิจัย 
 ในการส  ารวจประเมินครัง้นี ้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบั
บรกิารตามบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก
เน่ืองจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  มีหนา้ท่ีและภารกิจ
ท่ีสนองตอ่ความระดบัความพงึพอใจของประชาชน  ดงันี ้
 

 1.  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
     พืน้ท่ีในกาส  ารวจประเมินระดบัความพึงพอใจในเขตพืน้ท่ีองคก์ารบริหารสว่นต าบล 
ทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพิษณุโลก  ซึ่งมีพืน้ท่ีรบัผิดชอบ  จ านวน  13  หมู่บา้น 
 

 2.  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาวิจัยครัง้นี ้ คือ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบ
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลกทัง้  13  หมู่บา้น  จ านวน  
5.325  คน   
 

 3.  ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
     กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบของ
ต า บ ล ท่ า ง า ม   อ า เภ อ วัด โบ ส ถ์   จั ง ห วัด พิ ษ ณุ โล ก   ทั้ ง นี ้  ใ น ช่ ว ง เว ล า ปั จ จุ บั น 
ยงัพบผูติ้ดเชือ้รายใหม่จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรน่า  2019  หรือ Covid-
19 คณะผูป้ระเมินฯ จึงขอปฏิบติัตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค โดยวิธีเวน้ระยะหา่ง
ทางสังคม (Social Distancing) ด้วยวิธีการเก็บส  ารวจ รวบรวมข้อมูล การใช้แบบสอบถาม
ออนไลน ์(Qr Code) เพื่อสะดวกรวดเร็วในการเก็บส  ารวจ และรวบรวมขอ้มูล และเป็นการรกัษา
มาตรการและเพื่อความปลอดภยัทัง้ผูป้ระเมินฯ และผูใ้หข้อ้มลู 
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 4.  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 4.1  ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้  ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาประเมินระดับความ 
พึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการดา้นคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ดงันี ้
  4.1.1  ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
  4.1.2  ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร 
  4.1.3  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 
  4.1.4  ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 4.2  ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาประเมินระดับความ  
พึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านกิจกรรมสาธารณะของประชาชนผู้มารับบริการ  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ดงันี ้
  4.2.1 งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง 
  4.2.2 งานดา้นการศกึษา 
  4.2.3 งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  4.2.4 งานดา้นสาธารณสขุ  
 

นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
 กำรประเมิน  หมายถึง  กระบวนการวดัผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัจริงเพื่อเอาผลนัน้
ไปเปรยีบเทียบกับวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ อันจะท าใหท้ราบว่าการปฏิบติังานนัน้  
บรรลสุ  าเรจ็ตามวตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมายท่ีก าหนดไวห้รอืไม่เพียงใด 
 ควำมพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูส้กึของประชาชนผูร้บับริการท่ีมีต่อการบริการงาน
ตา่งๆ  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 ระดับควำมพึงพอใจ  หมายถึง  ระดบัความรูส้กึของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีตอ่การ
บริการงานต่างๆ  โดยวดัจากแบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจ  5  ระดบั  คือ  พึงพอใจมาก
ท่ีสดุ  พงึพอใจมาก  พงึพอใจปานกลาง  พงึพอใจนอ้ยและพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 ผู้รับบริกำร  หมายถึง ประชาชนท่ีเคยติดต่อขอรบับริการงานต่างๆ  ขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 

 กำรบริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม หมายถึง  งานบรกิารดา้นต่างๆ  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  ท่ีมีปัจจัยประกอบดว้ยดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  และ 
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ดา้นกิจกรรมสาธารณะ  ตอ่ประชาชนผูม้ารบับรกิารขององคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอ 
วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 

กำรบริกำรสำธำรณะ  หมายถึง  บริการสาธารณะบางอยา่งท่ีรฐัมอบหมายใหอ้งคก์าร
บริหารสว่นทอ้งถ่ินจัดท าเอง  เพื่อสนองความตอ้งการสว่นรวมของประชาชนเฉพาะในเขตทอ้งถ่ิน
นัน้  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอ 
วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 

กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing)  หมายถึง  การลดปฏิสมัพนัธใ์กลชิ้ด
ระหวา่งตวัเรากบับุคคลอ่ืน หรอืลดการแพรร่ะบาดของเชือ้ท่ีติดตอ่ทางละอองฝอยหรอืการสมัผสั 

 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  คือ 
  1.1  ระดบัความพงึพอใจของประชาชนผูม้ารบับรกิารในดา้นกระบวนการขัน้ตอน
การใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัท่ีสงู 
  1.2  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
อยูใ่นระดบัท่ีสงู 
  1.3  ระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับรกิารในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร
อยูใ่นระดบัท่ีสงู 
  1.4  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการในด้านสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกอยูใ่นระดบัท่ีสงู 
 2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านกิจกรรมสาธารณ ะ 
ของประชาชนผู้มารบับริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัด
พิษณุโลก คือ 
  2.1  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการด้านกิจกรรมสาธารณะ 
ของประชาชนผูม้ารบับรกิารงานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้งอยูใ่นระดบัท่ีสงู 
  2.2  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการด้านกิจกรรมสาธารณะ 
ของประชาชนผูม้ารบับรกิารงานดา้นการศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีสงู 
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  2.3  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการด้านกิจกรรมสาธารณะ 
ของประชาชนผูม้ารบับรกิารงานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัอยูใ่นระดบัท่ีสงู 
  2.4  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการด้านกิจกรรมสาธารณะ 
ของประชาชนผูม้ารบับรกิารงานดา้นสาธารณสขุอยูใ่นระดบัท่ีสงู 
 
ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการดา้นคุณภาพการให้บริการ 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 2.  สามารถน าผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อความพึงพอใจ  
ของประชาชนผูม้าใช้บริการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  ไปใชใ้นการปรบัปรุง  พฒันา 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
 

เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 รายงานส ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการตามตัวชีว้ัดท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติ 
ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
ผูป้ระเมินไดศ้ึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยสรุปแนวคิดในการศึกษาวิจัย  
ดงันี ้   
 
 1.  ขอ้มลูพืน้ฐานและสภาพทั่วไปขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม 
 2.  แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจและการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
 3.  บทบาทหนา้ท่ีและโครงสรา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 4.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
 5.  ทฤษฎีการประเมิน 
 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  เป็นองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีบทบาท  อ านาจหน้าท่ีและภารกิจหลากหลาย  ดังนั้นการด าเนินงานและ  
การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นตอ้งมีทิศทางทางด าเนินงานท่ีมีแนวทาง 
การบรหิารการจดัการท่ีชดัเจนแนน่อน  มีการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของการบริหารงาน 
การด าเนินงานตามภารกิจ  และมีตัวชีว้ัดผลส าเร็จของการบริหารงานและการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลถุึงเป้าหมายหรือวตัถุประสงคป์ระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ ทัง้นีก้ารท่ีองคก์ารบริหาร
สว่นต าบลจะสามารถบริหารงานใหเ้ป็นไปในลกัษณะดงักลา่วไดน้ัน้  องคก์ารบริหารสว่นต าบล
จะตอ้งมีแผนพฒันาท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง  ดงันัน้จึงตอ้ง
ทราบขอ้มลูพืน้ฐานและสภาพทั่วไปขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  แนวคิดเรื่องการกระจาย
อ านาจและการปกครองส่วนท้องถ่ิน  และบทบาทหน้าท่ีและโครงสรา้งขององค์การบริหาร  
สว่นต าบล  เพื่อน ามาศึกษาและใชใ้นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใชบ้ริการของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  และน าผลการประเมินมาศึกษาปรบัปรุงและพฒันาศกัยภาพ
การด าเนินงานและการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม ใหดี้ยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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ข้อมูลพืน้ฐำนและสภำพทั่วไปขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม   
อ ำเภอวัดโบสถ ์ จงัหวดัพษิณุโลก 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตราสญัลกัษณอ์งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม 

 
วิสัยทัศน ์

“พฒันาคน  พิชิตความยากจน  ชุมชนนา่อยู ่  
เชิดชูการใหบ้รกิาร  สบืสานภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน” 

 
สภำพทั่วไป 
ลักษณะ / ขนำดที่ตั้ง 
 ต าบลท่างาม  เป็นต าบลหนึ่งใน 6 ต าบล  ของอ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม   ตัง้อยู่หมู่ท่ี 13   บา้นหนองสลุง   ถนนสายวดัโบสถ์ - โป่งแค
ต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุ โลก  อยู่ห่างจากอ าเภอวัดโบสถ์  ประมาณ   
9  กิโลเมตร  มีพืน้ท่ีทัง้หมด    จ านวน  63,125  ไร ่ หรอืจ านวน101  ตารางกิโลเมตร 
 
ภมูิประเทศ 
 พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่สองฝ่ังแม่น  า้แควนอ้ย  โดยบรเิวณรมิสองฝ่ังแม่น  า้  จะเป็นท่ีอยู่
อาศัยหนาแน่นและจะถัดออกไปสู่แนวเขตต าบล  ทั้งสองด้านเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม  เช่น  ท านา  การปลกูพืชไร ่ การปลกูไมย้ืนตน้  การเลีย้งสตัว ์ มีล  าน า้แควนอ้ยไหล
ผ่านระยะทางประมาณ   10  กิโลเมตร  เป็นแหล่งน ้าส  าคัญส าหรับการอุปโภคบริโภค   
และการเกษตร 
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อำณำเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดตอ่ อบต.หินลาด อ.วดัโบสถ,์ อบต.ทบัยายเชียงอ.พรหมพิราม  
   จ.  พิษณุโลก 
ทิศใต ้   ติดตอ่ อบต.บา้นป่า อ.เมือง  จ. พิษณุโลก 
ทิศตะวนัออก ติดตอ่ อบต.บา้นยาง  อ.วดัโบสถ ์ จ. พิษณุโลก 
ทิศตะวนัตก ติดตอ่ เทศบาลต าบลวดัโบสถ ์อ .วดัโบสถ ์ จ. พิษณุโลก 
 
เขตกำรปกครอง 
จ ำนวนประชำกร 
 จ านวนประชากรต าบลทา่งาม  มีจ านวนทัง้สิน้  5,325  คน   
   แยกเป็นชาย 2,610  คน  รอ้ยละ  49.01 
   แยกเป็นหญิง 2,715  คน   รอ้ยละ  50.98 
 

หมู่บ้ำน ชำย หญิง รวม 
หมู่ท่ี 1 บา้นสวนป่าน 376 389 765 
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองปลงิ 333 347 608 
หมู่ท่ี 3 บา้นทา่งาม 35 29 64 
หมู่ท่ี 4 บา้นใหม่ใต ้ 181 184 364 
หมู่ท่ี 5 บา้นยาง 208 208 416 
หมู่ท่ี 6 เขาไรศ่รรีาชา 457 455 912 
หมู่ท่ี 7 บา้นใหม่เหนือ 241 262 503 
หมู่ท่ี 8 บา้นวงัหนองแดง 150 161 321 
หมู่ท่ี 9 บา้นปักตามี 156 165 321 
หมู่ท่ี 10 บา้นหวัคงคา 201 216 417 
หมู่ท่ี 11 บา้นหวัวงั 98 125 223 
หมู่ท่ี 12 บา้นวงัเจ๊ก 75 68 143 
หมู่ท่ี 13 บา้นหนองสลงุ 99 103 202 

รวม 2,610 2,715 5,325 
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อำชีพของประชำกร 
 ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมา  คือ  รบัจา้ง  คา้ขาย  พนกังาน
บรษิัท  เอกชน  และอ่ืน ๆ 
 
ด้ำนสังคม 
1. เด็กและเยำวชน 
 - เด็กเลก็ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  จ านวน  44  คน 
 - ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.ทา่งาม  จ านวน  28  คน 
 - ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขาไรศ่รรีาชา จ านวน  23  คน 
 - เด็กในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาของรฐั จ านวน  315  คน 
 - โรงเรยีนวดัเสนาสน ์   จ านวน  238  คน 
  - โรงเรยีนหนองปลงิ   จ านวน  78  คน 
  - โรงเรยีนเขาไรศ่รรีาชา   จ านวน  77  คน  
 
2.  กำรศึกษำ 
  - โรงเรยีนประถมศกึษา  จ านวน  3  แหง่  (ขยายโอกาส  1  แหง่) 
  - โรงเรยีนมธัยมศกึษา  จ านวน  -  แหง่ 
  - ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  จ านวน  2  แหง่ 
  - ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน จ านวน  1  แหง่ 
  - ศนูยก์ารเรยีนรู ้  จ านวน  2  แหง่ 
  - ท่ีอ่านหนงัสอืประจ าหมู่บา้น จ านวน  2  แหง่ 
 
3.  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ ต าบลท่างาม มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการ
ประชาชน  ดงันี ้
 - วดัและส านกัสงฆ ์  จ านวน  4  แหง่ 
 
4.  สำธำรณสุข 
  - สถานีอนามยัประจ าต าบล จ านวน  -  แหง่ 
  - โรงพยาบาลของรฐั  จ านวน  2  แหง่ 
  - ศนูยส์าธารณสขุมลูฐาน จ านวน13  แหง่ 
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  - คลนิิกเอกชน   จ านวน  1  แหง่ 
  - อตัราการมีและใชส้ว้มราดน า้ จ านวน  100 %    
  - เด็กอาย ุ0 - 5 ปี  จ านวน  233  คน 
 
5.  ระเบียบชุมชน / ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  - ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จ านวน  1  แห่ง  มีจ านวนสมาชิก   
104  คน  ไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 2 ของจ านวนประชากรทัง้หมด    
  - ผูป้ระสบภยั    จ านวน  5  ราย 
  - ผูผ้า่นการบ าบดัรกัษายาเสพติด  จ านวน  50  ราย 
 
6.  ผู้สูงอำยุ / ผู้พิกำร / ผู้ป่วยเอดส ์ 
 - ผูส้งูอายทุัง้หมด      จ านวน  797  คน 
 - ผูส้งูอายท่ีุจ าเป็นตอ้งการใหช้่วยเหลอืเรื่องเบีย้ยงัชีพ จ านวน  797  คน 
 - ผูส้งูอายท่ีุจ าเป็นตอ้งการใหก้ารช่วยเหลอืเรื่องท่ีพกั จ านวน  31  คน 
 - ผูส้งูอายท่ีุจ าเป็นตอ้งการใหก้ารช่วยเหลอืเรื่องเครื่องนุง่หม่ จ านวน  450  คน 
 - กลุม่ / ชมรม ผูส้งูอายท่ีุตอ้งการไดร้บัการสนบัสนนุ จ านวน  10  กลุม่/ชมรม 
 - คนพิการทกุประเภทความพิการที่ อบต. รบัผิดชอบ จ านวน  118  คน 
 - เด็กและเยาวชน      จ านวน  20  คน 
 - ผูติ้ดเชือ้เอดสท่ี์ยอมเปิดเผยตวัตอ่ อบต. เพื่อขอรบัความช่วยเหลอื  จ านวน  9  คน 
 (ท่ีมา แหลง่ขอ้มลูขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม ประจ าปี 2556) 
 
ศักยภำพของชุมชน 
      - เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เป็นโครงการพระราชด าริ ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 4  ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ ์
ก่ อสร้าง เสร็จสมบู รณ์ เม่ื อ เดือน มีนาคม 2552วงเงิน  3,588 ล้านบาท  ป ระกอบด้วย  3 
เข่ือนหลกั ไดแ้ก่ เข่ือนปิดช่องเขาต ่า ลกัษณะเป็นเขื่อนดินสงู 16เมตร ยาว640 เมตร ก่อสรา้งโดย
กรมชลประทาน   ส่วน เขื่ อนแควน้อ ย  เป็ น เขื่ อน หิน ทิ ้งดาดหน้าคอนกรีตสู งจากพื ้น  
75 เมตร ยาว 681 เมตร และเขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ ้ง แกนดินเหนียวสูง 
80 เมตรยาว1,270 เมตร ก่อสรา้งโดยบริษัทกิจการร่วมค้า UBC ตามข้อมูลเดิมระบุปริมาณ 
น ้ากักเก็บสูงสุด 769 ล้านลูกบาศก์เมตร กั้นปิดกั้นล  าน ้า แควน้อย ท่ีรับน ้าป่ามาจากเขต 
อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
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  2.  วัดเสนำสน์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุมีอายุกว่า 1,000ปี โบราณสถาน 
ท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  าคญั ซึ่งมีประชาชน และนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมและนมสัการเป็นประจ า  
และมีตน้ตะเคียนยักษ์  ซึ่งเป็นท่ีสนใจของประชาชนในพืน้ท่ีและประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมเป็น
จ านวนมาก 
  วดัเสนาสน ์ ตัง้อยูท่ี่  128  หมู่ท่ี  1  บา้นสวนป่าน  ต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์จังหวดั
พิษณุโลก  สงักัดสงฆม์หานิกาย  มีพืน้ท่ีตัง้วดัเนือ้ท่ี  10  ไร ่ 2  งาน  60  ตารางวา  ทิศเหนือยาว   
7  เสน้  3  วา  ทิศใตย้าว  7  เสน้  5  วา  ทิศตะวนัตกยาว  3  เสน้  7  วา  อาณาเขตทัง้สามดา้นนี ้
ติดกับแม่น า้สายดัง้เดิมท่ีกลายสภาพเป็นคลองบึงโอบลอ้มบริเวณวดัทัง้สามทิศ  ทิศตะวันออก 
ยาว  3  เสน้  2  วา  ติดกับแม่น า้ซึ่งเปลี่ยนทางเดิมจากแม่น า้สายแรก  และขณะนีแ้ปรสภาพเป็น
บงึไปแลว้เช่นกนั  
  เป็นวดัโบราณเก่าแก่สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยใดไม่มีใครทราบแนช่ัดสนันิษฐานว่าวดันีส้รา้งขึน้
ก่อน  พ.ศ.1232  และได้มีการย้ายสถานท่ีตัง้เสนาสนะหลายครัง้หลายหน  นับถึงปัจจุบันได ้  
5  ครัง้  นบัเป็นวดัชนิดไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาแลว้ในราว  พ.ศ. 1820 (กองพุทธศาสนา
สถานกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  เล่ม  7  กรุงเทพฯ  :  
โรงพิมพก์ารศาสนา  2531) 
 
 3.  เป็นแหล่งศึกษำดูงำน เก่ียวกับกำรเลี้ยงโคขุน ศูนยก์ำรเรียนรู้ชุมชน  ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 10  บ้ำนหัวคงคำ  ต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอวัดโบสถ ์  จังหวัดพิษณุโลก 
  ศูนยเ์รียนรูชุ้มชน  การเลีย้งโค  ก าลงัเป็นอาชีพหนึ่งท่ีไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวาง  
มีคนหนัมาเลีย้งโคกนัมากขึน้เป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม  เน่ืองจากการเลีย้งโคเป็นอาชีพท่ีสรา้ง
รายไดส้งูเพราะเนือ้โคราคาแพงและค่อนขา้งแนน่อน  เกษตรกรสว่นใหญ่จึงหนัมาเลีย้งโคควบคูก่ับ
การท าการเกษตรอยา่งอ่ืนดว้ย  เช่น  การท าไร ่ ท าสวน  ปลกูพืช  เลีย้งสตัว ์ โคเป็นสตัวท่ี์เลีย้งแลว้
ให้ประโยชน์กับเกษตรกรหรือผู้เลีย้งรอบดา้นให้อาหาร  ให้แรงงาน  และให้ของใช้ต่างๆ  เช่น   
มูล  หนัง  กระดูก  ทัง้ยังเป็นสตัวท่ี์สามารถเลีย้งและเจริญเติบโตไดใ้นสภาพภูมิอากาศหลายๆ  
อาหารหลกัของโคคือหญ้าซึ่งเป็นพืชท่ีสามารถขึน้ในท่ีต่างๆ  ตามธรรมชาติ  ดงันัน้โคจึงสามารถ
เลีย้งได้ทุกท้องท่ี ท่ีพื ้นดินมีหญ้าให้กิน  การเลีย้งโคในอดีตของไทยจะนิยมเลีย้งโคพื ้นเมือง  
กันตามบา้นๆ ละ  3 – 5  ตวั  หรือมากกว่านัน้  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหโ้คเป็นเงินออม  มีไวข้าย
ยามจ าเป็นเปลี่ยนมาเป็นการเลีย้งเพื่อการคา้มากขึน้  จากท่ีเคยปลอ่ยใหโ้คหากินเองก็เปลี่ยนเป็น
การปลกูหญ้าใหโ้คกิน  แตอ่ยา่งไรก็ตามสภาพการเลีย้งโคโดยทั่วไปท่ีพบในปัจจุบนัยงัถือว่าอยูใ่น   
ขัน้ของการพฒันาการเลีย้ง  ทัง้นีเ้พราะระบบการเลีย้งยงัไม่มีรูปแบบและขัน้ตอนท่ีแนน่อนและยงัมี
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เกษตรกรจ านวนมากท่ียังเลี ้ยงแบบดั้งเดิม   โดยการไล่ต้อนไปหากินตามทุ่งนา  ป่ าโคก   
ท่ีสาธารณะ  ไหลถ่นน  ตกเย็นก็ไลต่อ้นกลบัคอก การผสมพนัธุก็์ปลอ่ยตามธรรมชาติ  ท าใหไ้ดโ้ค
ไม่มีคุณภาพขายไดร้าคาต ่า  สง่ผลต่อรายไดข้องเกษตรกรต ่าไปดว้ย  การเลีย้งโคในปัจจุบนัและ
อนาคตจึงตอ้งมีการสง่เสรมิการเลีย้งใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสงูยิ่งขึน้จากการเลีย้งท่ีเป็น
อาชีพเสริมของเกษตรกรท่ีมีความรู ้ การจัดการและการลงทุนต ่ามาสูร่ะบบการเลีย้งท่ีมีความรูท้ัง้
ในท้องถ่ินและ  ความรูท้างวิชาการสมัยใหม่มาผสมสานกันมากขึน้เป็นความรูท่ี้เหมาะสมกับ 
เกษตรกรและชุมชน ท าใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งตนเองและชีวิตมีความสขุภายใตค้วามพอเพียง    
 
 4.  ตัวอย่ำงหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6  บ้ำนเขำไร่ศรีรำชำ  
 โครงการท่ีบา้นเขาไรศ่รีราชา  หมู่ท่ี 6  ต  าบลท่างาม  อ.วัดโบสถ์  การขบัเคลื่อนหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ  ส  านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  ไดร้บัมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาความยากจน  และยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของคนในชุมชนใหดี้ขึน้  หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ  จะเป็นศูนยเ์รียนรูข้องหมู่บา้น/ชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนรว่มกัน  ในระยะแรกจะมีหมู่บา้นตน้แบบอ าเภอละ  1  หมู่บา้น  
และจะมีขยายผลสูก่ารปฏิบติัทัง้ในระดบัหมู่บา้น/ชุมชนและครอบครวั 
 กลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิตบ้านเขาไร่ศรีราชา  จัดตั้งเม่ือวันท่ี  9  กันยายน  2537  
เน่ืองจากคณะกรรมการหมู่บา้นเห็นว่า  ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่  ท านา  มีเงินลงทุนนอ้ย   
จึงไดป้ระชุมตัง้กลุม่ออมทรพัยข์ึน้  มีสมาชิกครัง้แรก  37  คน  สจัจะคนละ  20  บาท  เป็นเงิน  740  
บาท คณะกรรมการ  9   คน  ประธานฯ  คือ นางมั่ ง  กางสือ  วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ประกอบอาชีพ 
 
ศูนยส์ำธิตกำรตลำด 
 ศูนยส์าธิตการตลาดไดมี้การจัดตัง้เม่ือ  พ.ศ. 2542  วตัถุประสงคเ์พื่อใหส้มาชิกซือ้สินคา้
อุปโภค  บริโภคในราคายุติธรรม  และรูจ้ักการน าเงินทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาก่อใหเ้กิดประโยชน ์  
เป็นการฝึกให้สมาชิกรูจ้ักการพึ่งพาอาศัยกัน  และรูจ้ักการค้าขาย  โดยน าเงินทุนจากกลุ่ม  
ออมทรพัยฯ์ เป็นทุนด าเนินการ  60,000  บาท  และสมาชิกระดมหุน้  375  หุน้ๆ  ละ  50  บาท  
เป็นเงิน  13,750 บาท  โดยมีคณะกรรมการกลุ่มออมทรพัยฯ์  เป็นผูบ้ริหารจัดการ  ปัจจุบนัมีทุน
ด าเนินการ  155,075 บาท  จากการรวมหุน้สมาชิกและก าไรจากการด าเนินงานของปีท่ีผา่นมาของ
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กลุม่ออมทรพัยฯ์ ด าเนินงานบริหารดา้นการตลาด  ประกอบดว้ยสินคา้อุปโภค  บริโภคท่ีจ าเป็น  
ตอ่การด ารงชีวิต และป๊ัมน า้มนัหลอด  
 
กลุ่มท ำน ้ำพริก 
 น า้พริก เป็นอาหารคู่ครวัคนไทยท่ีสดุฮิตมาตัง้แตโ่บราณ กลุม่ท าน า้พรกิ จึงไดส้บืทอดการ
ท าน ้าพริกชนิดต่างๆ มาจากปู่ ย่า ตายาย เพื่อ เป็นอาชีพเสริมเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน  
ในหมู่บา้นเอง กลุม่แม่บา้นบอกวา่สตูรนีมี้มานานกวา่30ปีแลว้ ซึ่งวสัดุอุปกรณท่ี์ใชท้  าเม่ือสมยัก่อน
ไม่มีเหมือนปัจจุบัน แต่ปัจจุบันวิธีการท าก็ยงัคงใช้สตูรเดิมอยู่ วตัถุดิบจะซือ้จากตลาด (ภายใน
หมู่บา้น) 
 
กลุ่มปลูกไผ่ทวำย 
 ไผ่เป็นพืชท่ีเรารูจ้ักเป็นอย่างดีใชป้ระโยชนไ์ดม้ากมายหลายอย่าง ตัง้แต่ล  าตน้ใช้ในงาน
ก่อสรา้งท่ีพกัอาศยั เครื่องใชภ้ายในบา้นไดอ้ยา่งสวยงาม และหน่อของตน้ไผ่ยงัสามารถน ามาปรุง
เป็นอาหารรบัประทานไดอ้ยา่งหลากหลายเมน ูทัง้ตม้ แกง ผดั ฯลฯ เน่ืองจากมีรสชาติท่ีหวานกรอบ
อรอ่ย ในสว่นของบา้นเขาไรศ่รีราชาเกษตรกรไดมี้การปลกูไผ่ไวเ้ก็บหนอ่ไมข้ายเป็นรายได ้ท าก่ิงช า
ไผ่เพื่อจ าหน่าย และมีการแปรรูปไผ่เป็นไผ่อัดป๊ีบ และหน่อไม้ดอง จนสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับ
ครอบครวัไดเ้ป็นอย่างดี  เน่ืองจากบา้นเขาไรศ่รีราชามีอาชีพท าไรม่ันส  าปะหลงัไรอ่้อย และสวน
ผลไม้ แต่ท่ีถือว่าน่าสนใจมากท่ีสุดคือ การปลูกไผ่ เพื่อเก็บหน่อไม้ขายและน ามารบัประทาน  
โดยพันธุ์ท่ีน  ามาปลูกนัน้เป็นพันธุ์ทวาย ซึ่งเป็นไผ่พันธุ์ดีแตกต่างจากไผ่ทั่วไปท่ีใหผ้ลผลิตเพียง  
ปีละครัง้ แต่ไผ่ทวายนีส้ามารถใหผ้ลผลิตตลอดทัง้ปี และมีรสชาติหวานกรอบก าลงัเป็นท่ีตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคจนสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
กลุ่มเลีย้งโคเนือ้ 
 กลุม่เลีย้งโคเนือ้เริ่มมีการจัดตัง้กลุม่มาเม่ือไม่นาน ซึ่งเริ่มจากคนในหมู่บา้นเขาไรศ่รรีาชา  
ท่ีเลีย้งโคเนือ้อยู่แลว้ไดจ้ัดตัง้กลุม่เอง โดยมีเงินจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นการรวมหุน้ของชาวบา้น จ านวน 
60,000บาท มาเป็นตน้ทนุในการซือ้โคเนือ้ 
 การเลีย้งโคเนือ้เป็นอาชีพท่ีน่าสนใจอาชีพหนึ่ง เพราะเนือ้โคท่ีไดร้บัความนิยมในการน ามา
ประกอบอาหารบริโภคกันมากและการเลีย้งโคเนือ้ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์บราหม์ัน  
เป็นววัท่ีนิยมเลีย้งกนัมาก เพราะมีขนาดใหญ่ ล  าตวัสดี  าคล  า้หรอืเทา มีรูปรา่งล  ่าสนั กลา้มเนือ้มาก 
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ล าตวัยาว มีโหนกสงูขนาดใหญ่หลงัยาวและแอ่นมีเหนียงยอ้ยใตค้าง หนา้ผากกวา้งยาว เขาชันขึน้
บนและงุม้ ใบหยูาว เป็นววัท่ีมีความอดทนตอ่ความรอ้นและโรคไดดี้และเติบโตงา่ย 
 วตัถปุระสงคข์องกลุม่ 
 1. รวมกลุม่กนัเพื่อช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั 
 2. สรา้งการตอ่รองเก่ียวกบัการขายและการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั 
 3. เพื่อสรา้งความสามคัคีในกลุม่อาชีพ 
 6. กลุม่เลีย้งปลาในบอ่พลาสติก 
 
กลุ่มผักสวนครัวร้ัวกินได้ 
 ผกัสวนครวัเป็นพืชท่ีนิยมปลกูไวกิ้นในครวัเรือน เช่น พริก กะเพรา โหระพา ขา่ ตะไคร ้เป็น
ต้น  การปลูกผัก ไว้ร ับป ระทานเอง เป็ นวิ ธี ท่ี ดี ท่ีสุด ท่ีจะท าให้ได้บ ริโภคผัก ท่ีปลอดภัย  
จากสารพิษ แต่ทุกครอบครวัคงไม่สามารถปลกูผกัทุกชนิดไวร้บัประทานเองได ้ดงันัน้ผกัสวนครวั
ดงักลา่วยังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีตลาดตอ้งการอีกดว้ยในการจัดตัง้กลุม่ดงักลา่วไดมี้นางมั่ง กางสือ  
เป็นแกนน าและมีสมาชิกคือ นางเรยีม  แซจิ่ว นางรจนา พรมเนตร ์นายจวน พวงศิลป์ 
 
สวนผลไม้ 
 บ้านเขาไร่ศรีราชามีผลไม้อยู่หลายชนิดและเป็นผลผลิตท่ีชาวบ้านปลูกและดูแลเอง  
ดงันัน้จึงมั่นใจไดว้า่ปลอดสารพิษจรงิๆ เช่น สม้โอ มะม่วง กะทอ้น ละมดุ ฯลฯ และผลผลติดงักลา่ว
เม่ือจ าหน่ายไม่หมดสามารถน ามาแปรรูปไดอี้กดว้ย เช่น สม้โอกวน กะทอ้นดอง กะทอ้นแช่อ่ิม 
มะม่วงกวน เป็นตน้ในการจดัตัง้กลุม่ดงักลา่วมี นายประจวบ ทองพลู เป็นแกนน า 
 
ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
1. ถนนสำยหลัก / สำยรอง 
 - ถนนสายหลกั  จ านวน8.115กิโลเมตร 
 - ถนนสายรอง  จ านวน54กิโลเมตร 
 - ถนนคอนกรตี  จ านวน30สายทาง 
   ความยาวรวม  จ านวน6.255กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยาง (สายทาง) จ านวน5สายทาง 
 ความยาวรวม  จ านวน  13.992กิโลเมตร 
          -ถนนลาดยางท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถ่ิน ชัน้  4   ขึน้ไป  จ านวน  8.590 กิโลเมตร 
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          -ถนนลกูรงั  จ านวน  24  สายทาง 
  ความยาวรวม  จ านวน  47.745กิโลเมตร 
 - ถนนลกูรงัท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงชัน้ท่ี 5 ขึน้ไป จ านวน24กิโลเมตร 
          -ถนนดิน   จ านวน  32  สาย 
 - ความยาวถนนท่ีไดม้าตรฐาน ทางหลวงทอ้งถ่ินชัน้ท่ี 5 (ต ่ากวา่ชัน้ท่ี 4ลงมา) 
 จ านวน47.745กิโลเมตร 
 
2.  สะพำนคอนกรีต จ านวน1แหง่ 
 
3.  กำรประปำ  
 - มีระบบประปาของหมู่บา้น  จ านวน  9  หมู่บา้น  คือหมู่ท่ี  1,2,4,5,6,7,8,11,13 
 
4.  ไฟฟ้ำ  
 - จ านวนครวัเรอืนมีไฟฟา้ใช ้   จ านวน  1,705  ครวัเรอืน 
 - จ านวนครวัเรอืนท่ีไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ จ านวน  19  ครวัเรอืน 
 
5.  กำรส่ือสำร 
 -เสยีงตามสายในเขตต าบลทา่งาม/หอกระจายขา่ว  มีทัง้หมด  13  หมู่บา้น 
 (ท่ีมาแหลง่ขอ้มลูภายในขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งามสว่นโยธา) 
 
แหล่งน ้ำธรรมชำติ /แหล่งน ้ำที่สร้ำงขึน้ 
 - จ านวนแม่น  า้ จ านวน  1  สาย 
 - จ านวนบงึ  จ านวน  33  แหง่ 
 - จ านวนบอ่บาดาล จ านวน  35  แหง่ 
 - จ านวนฝายกกัน า้ จ านวน  1  แหง่ 
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แนวคิดเร่ืองกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

แนวคิดหลักของการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  เป็นหลักการท่ีใช้ในการ 
จดัระเบียบการปกครองของประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรฐับาลจะตอ้งกระจาย
อ านาจการบริหารการพัฒนาจากส่วนกลางไปสู่ประชาชน  คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ  
ทรพัยากร  และภารกิจ  จากภาครฐัสว่นกลาง  ใหแ้ก่  องคก์รทอ้งถ่ิน  จึงถือไดว้่าเป็นแนวคิดท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการพฒันาการมีสว่นรว่มของประชาชนในการตัดสินใจ แกไ้ขปัญหา  รวมไปถึง
การพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง  ฉะนัน้  การท าความเขา้ใจเก่ียวกับการใหค้วามหมายของแนวคิด
หลกัการกระจายอ านาจ  จึงเป็นสิ่งส  าคัญท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจเก่ียวกับแนวคิดการกระจายอ านาจ  
มากยิ่งขึน้  (โกวิทย ์ พวงงาม  2553)  ไดใ้หค้วามหมาย รวบรวมและสรุปแนวคิดไวด้งันี ้

 
1.  แนวคิดพื้นฐำนเก่ียวกับกำรกระจำยอ ำนำจ  การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 

เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย  โดยมุ่งลด
บทบาทของรฐัส่วนกลาง  (Decentralize)  ใหเ้หลือภารกิจหลกัเท่าท่ีตอ้งท าเท่าท่ีจ าเป็นและให้
ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถ่ิน  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึน้   
การกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ินจึงเป็นการจัดความสมัพนัธ์ทางอ านาจหนา้ท่ีใหม่  ระหว่างสว่นกลาง
กบัสว่นทอ้งถ่ิน  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณบ์า้นเมือง  ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสภาวะท่ีสงัคมมีกลุม่  
ท่ีหลากหลาย  มีความตอ้งการ และความคาดหวังจากรฐัเพิ่มขึน้  และแตกต่างกัน  ขัดแยง้กัน  
ในขณะท่ีรฐัเองก็มีขีดความสามารถและทรพัยากรที่จ  ากดั  ในการตอบสนองปัญหา  ความตอ้งการ  
ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะทอ้งถ่ินไดท้นัตอ่เหตกุารณแ์ละตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 

การกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ิน  เป็นการกระจายจากสว่นกลางใหก้บัทอ้งถ่ินในสิ่งตอ่ไปนี ้
 1.  หน้าท่ี  เป็นการกระจายหน้า ท่ี   ท่ี เป็นประโยชน์โดยตรงกับท้องถ่ิน   

ใหท้อ้งถ่ินรบัผิดชอบด าเนินการเอง 
 2.  อ านาจการตัดสินใจ  เป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจด าเนินการ 

ตามหนา้ท่ี ท่ีสว่นกลางกระจายไปใหท้อ้งถ่ินด าเนินการ 
 3.  ทรพัยากรการบริหาร  เป็นการกระจายบุคลากร  งบประมาณเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสมใหก้บัทอ้งถ่ิน 
 4.  ความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี  เป็นการกระจายความรบัผิดชอบต่อภารกิจ  

หนา้ท่ี  ท่ีรฐักบัผูบ้รหิารทอ้งถ่ินและประชาชนรว่มกนัรบัผิดชอบ 
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 5.  ความพรอ้ม  เป็นการกระจายความพรอ้มท่ีมีอยู่ในสว่นกลางใหก้ับทอ้งถ่ิน  
เพื่อสรา้งขีดความสามารถใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน  เป็นการท าใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แข็ง  สามารถบริหาร
จดัการทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
2.  ควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจ 
 

ลิขิต  ธีรเวคิน  กล่าวไวว้่าการกระจายอ านาจการปกครองมีความส าคัญทั้งในทาง
การเมืองและสงัคม  โดยสรุปได ้ 2  ประเด็นใหญ่  ดงันี ้

 

 1.  การกระจายอ านาจเป็นรากแก้วของการปกครองแบบประชาธิปไตย   
เน่ืองดว้ยประชาธิปไตยตอ้งประกอบดว้ยโครงสรา้งสว่นบน  คือ  ระดบัชาติและโครงสรา้งสว่นฐาน  
คือ  ระดับท้องถ่ิน  การปกครองตนเองในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างแท้จริง  คือ   
รากแก้ว  เป็นฐานเสริมส  าคัญยิ่ งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 2.  การกระจายอ านาจมีความส าคญัในทางเศรษฐกิจและสงัคม  ในดา้นการ
พัฒนา  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัย
โครงสรา้งการปกครองตนเองในลกัษณะท่ีมีความอิสระพอสมควร  ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็้จะตอ้งมีการ
กระจายอ านาจอยา่งแทจ้รงิ 

 

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  กล่าวถึง  การกระจายอ านาจเป็นเรื่องท่ีส่วนกลางยินยอม  
ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีอ านาจในการปกครองตนเอง  กลา่วคือ  ประชาชนมีอ านาจในการก าหนด
ผูบ้รหิารของทอ้งถ่ินโดยตรง  โดยผา่นกระบวนการเลอืกตัง้  และผูบ้รหิาร  ทอ้งถ่ินจะมีหนา้ท่ีในการ
น าเสนอปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินใหส้ภาทอ้งถ่ินเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรอง
เพื่อเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้สอดคลอ้งกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด  
ภายใตก้ระบวนการนีป้ระชาชนจะเป็นผูมี้อ  านาจในการควบคุม  ก ากับ  และตรวจสอบผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินโดยตรง  ดว้ยเหตุนีก้ารกระจายอ านาจการปกครองทอ้งถ่ินจะท าใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน  
มีโอกาสท่ีจะได้รบับริการจากผูบ้ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทัง้นีเ้พราะผู้บริหารท่ีมาจากการ
เลอืกตัง้ของประชาชนจะถกูตรวจสอบจากประชาชนอยูต่ลอดเวลา 
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ดงันัน้  การกระจายอ านาจทางการปกครองทอ้งถ่ินจึงเป็นกลไกท่ีสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ของประชาชน  และเป็นการฝึกประชาชนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ  และตระหนักในคุณค่า  
ของระบอบประชาธิปไตยอยา่งดีท่ีสดุ  เพราะเป็นเรื่องท่ีใกลต้วัประชาชน สามารถสมัผสัไดโ้ดยตรง  
และเป็นกลไกท่ีสง่เสริมใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพราะอนาคต
ของผู้บริหารขึน้อยู่กับความพอใจของประชาชนโดยตรง  จึงเห็นได้ว่าการกระจายอ านาจ  
การปกครองส่วนท้องถ่ินจึงส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทัง้การเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

 

เห็นได้ว่าการกระจายอ านาจการปกครอง  (Decentralization)  มีความส าคัญต่อ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  คือเป็นรากแกว้ในการพฒันาระบบการเมืองการปกครอง  และ
เป็นกลไกในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการปกครองทอ้งถ่ินทัง้ทางตรงและทางอ้อม   
ซึ่งภายใต้กระบวนการนี ้ประชาชนจะเป็นผู้ทีอ  านาจอธิปไตย  คือ  มีอ านาจในการควบคุม   
ก ากับ  และตรวจสอบผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน  ซึ่งสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจและสงัคมมีความเขม้แข็ง อันเป็นการ
แสดงถึงการปกครองตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน 

 
3.  ควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ 
 

การให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า  “การกระจายอ านาจ”  ได้มีผู ้ให้
ความหมายไวห้ลากหลาย  ดงันี ้

 

คิสิน  กุสลานุภาพ  และ  สรุเชษฐ์  ชิระมณี  ไดใ้หค้วามหมายว่า  การกระจายอ านาจ
หมายถึง  การกระจายหนา้ท่ีและอ านาจจากรฐับาลกลางไปสูห่นว่ยงานระดบัรองๆ  ลงไป 

เสนห่ ์ จุย้โต  และคณะ  แสดงทศันะวา่  การกระจายอ านาจคือ  การท่ีรฐับาลเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการปกครองตนเอง  ซึ่งอ านาจในการด าเนินการและการบังคับ
บญัชาเป็นเรื่องของหนว่ยการปกครองท่ีจะท าหนา้ท่ีปกครองตนเอง  รฐับาลกลางเป็นเพียงผูต้รวจ
ตราและควบคมุดแูลใหท้อ้งถ่ินด าเนินการไปตามตวับทกฎหมาย และใหไ้ดม้าตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

จรูญ  สภุาพ  และชูวงศ ์ ฉายะบุตร  ไดแ้สดงทศันะท่ีสอดคลองกนัเก่ียวกบัการกระจาย
อ านาจไว้ว่า  เป็นวิธีการท่ีรฐับอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืน  ท่ีไม่ได้ เป็น 
สว่นหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการสว่นกลางไดจ้ัดท าบริการสาธารณะบางอย่าง  โดยมีอิสระ
ตามสมควร  รวมถึงการใหอ้  านาจท่ีจะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องท่ีส  าคัญๆ  เก่ียวขอ้งกับทอ้งถ่ิน  
โดยไม่ตอ้งขึน้อยูก่บัการบงัคบับญัชาเพียงแตข่ึน้อยูก่บัหนว่ยการบรหิารราชการสว่นกลางเทา่นัน้ 
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รวมถึงการมีนกัคิดอีกหลายท่านท่ีมีความเห็นคลา้ยคลงึกันเก่ียวกับการกระจายอ านาจ  
อาทิเช่น  ธเนศน ์ เจรญิเมือง, วิทยากร  เชียงกลู, เดโช  สวนานนท ์ และสยาม  ด าปรดีา  ไดนิ้ยาม
ไปในท านองเดียวกันว่า  การกระจายอ านาจ  หมายถึง  การบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้อง ถ่ิน   
หรือการกระจายอ านาจบางสว่นใหแ้ก่หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน  เพื่อใหมี้อ านาจด าเนินกิจการ
ภายในอาณาเขตของตน  ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าท่ีของท้องถ่ิน  หรือองค์การนั้นเอง   
โดยราชการบรหิารสว่นกลางเพียงแตค่วบคมุ  แตไ่ม่ไดเ้ขา้ไปยงัคบับญัชาสั่งการ 

 

นอกจากนี ้ ติน  ปรชัญพฤทธ์ิ  ไดใ้หนิ้ยามค าวา่  การกระจายอ านาจในศพัทร์ฐัประศาสน
ศาสตร ์ หมายถึง  การขยายและมอบหมายใหห้น่วยท่ีเล็กลงไปเป็นผูด้  าเนินงานหรือตัดสินใจ  
แทนส านกังานใหญ่  การกระจายอ านาจแบง่ออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  

 

1.  ลดความแออัดของงานท่ีส  านักงานใหญ่   หรือ  Decentralization  หมายถึง   
การท่ีส  านักงานใหญ่มอบหมายงานให้หน่วยงานย่อยเป็นผู้ด  าเนินงานหรือตัดสินใจแทน   
แตอ่ านาจในการตดัสนิใจขัน้สดุทา้ยยงัอยูท่ี่ส  านกังานใหญ่ 

2.  การท่ีการด าเนินงานหรือการตัดสินใจตกเป็นของหน่วยงานย่อย  หรือ  Devolution  
ซึ่งหมายถึง  การท่ีหน่วยงานย่อยสามารถตัดสินใจด าเนินงานได้เอง  โดยไม่ต้องขออนุญาต 
หรอืถกูทกัทว้งจากส านกังานใหญ่ 

 

ปริญญา  สร ้อยทอง  ได้สรุปความหมายของการกระจายอ านาจไว้แตกต่างกัน  
ซึ่งสามารถสรุปความหมาย  การกระจายอ านาจ  วา่หมายถึง  การกระจายอ านาจในการปกครอง
ประเทศจากส่วนกลางบางส่วนให้แก่ท้องถ่ิน เพื่ อบริหารกิจกรรมต่างๆ  ในแต่ละท้องถ่ิน   
โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินนัน้ๆ  มีส่วนรว่มในการเลือกผูแ้ทนของตนเขา้ไปท าหนา้ท่ี
ดังกล่าว  โดยผูแ้ทนจะมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใตข้อบเขตขององค์กรปกครอง  
สว่นทอ้งถ่ิน  โดยไดส้รุปความหมายของการกระจายอ านาจไวเ้ป็นตาราง  ดงัตอ่ไปนี ้
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ตำรำงควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรกระจำยอ ำนำจ 

ผู้นิยำม 
ช่ือ-นำมสกุล 

ค ำนิยำม แหล่งทีม่ำ 

ชูวงศ ์ ฉายะบุตร การท่ีรฐับาลกลางยินยอมมอบอ านาจการปกครองและ
การบริหารในกิจการต่างๆ ให้กับประชาชนในแต่ละ
ทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ โดยท่ีประชาชนจะเลือกผูแ้ทน
ของตนเขา้ไปท าหนา้ท่ีดงักลา่ว 

ชูวงศ ์ฉายะบุตร  
2539 
หนา้ 21 

เสนห่ ์ จุย้โต   
และคณะ 

การท่ีรฐับาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่มใน
การปกครองตนเอง ซึ่งอ านาจในการด าเนินการและการ
บังคับบัญชาเป็นเรื่องของหน่วยการปกครองท่ีจะท า
หนา้ท่ีปกครองตนเอง  รฐับาลกลางเป็นเพียงผูต้รวจตรา
และควบคุมดูแลให้ท้องถ่ินด าเนินการไปตามตัวบท
กฎหมาย และใหไ้ดม้าตรฐานท่ีก าหนดไว ้

เสนห่ ์ จุย้โต และ
คณะ 2530 
หนา้  8 

โกวิทย ์ พวงงาม หลกัการท่ีรฐัมอบอ านาจปกครองบางสว่นใหแ้ก่องคก์ร
อ่ืนท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการ
สว่นกลาง  ใหไ้ปจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดย
อิสระตามสมควร เป็นการมอบอ านาจทั้งในด้าน
การเมืองและการบรหิาร เป็นเรื่องท่ีทอ้งถ่ินมีอ านาจท่ีจะ
ก าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายอ้งถ่ินของตนเอง 

โกวิทย ์ พวงงาม  
2543 
หนา้ 29 

อุทยั  หิรณัโต   
 
 

การ ท่ี รัฐบาลกลางกระจายอ านาจบริหารให้แก่
หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการภายใน
อาณาเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง  หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งทีอ านาจอิสระท่ีจะด าเนินการ  แต่อยู่
ภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลกลาง 
 
 
 

อุทยั หิรณัโต  
2523 
หนา้  14 
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ควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ (ต่อ) 
 กำรกระจำยอ ำนำจ  
   ผู้นิยำม 
ช่ือ-นำมสกุล 

ค ำนิยำม แหล่งทีม่ำ 

Brian  C.  Smith การท่ีรฐับาลกลางหรือการบริหารราชการส่วนกลาง
ยินยอมกระจายอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
ใหก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ โดยให้
ท้องถ่ินมีหน่วยงานท่ีเป็นของตนเองท าหน้าท่ีในการ
บรหิารงานหรอืด าเนินงานในหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

Brian C.  Smith,  
1985  :  p.  1 

มหาวิทยาลยัสโุขทยั 
ธรรมาธิราช 

การกระจายอ านาจเป็นหลักการใช้อ  านาจบริหารท่ี
ก าหนดใหร้ฐับาลในสว่นกลาง ซึ่งเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการ
บริหารประเทศ มอบอ านาจหรอืคืนอ านาจบางประการ
ใหป้ระชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินด าเนินการบริหารกิจการ
ทอ้งถ่ินของตนเอง ทัง้นี ้ ประชาชนในทอ้งถ่ินจะจัดตัง้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ซึ่งเป็นองคก์รของประชาชน
ในทอ้งถ่ินเขา้มาเพื่อใชอ้  านาจดงักลา่วนีแ้ทนประชาชน 
และด าเนินการบริหารท้องถ่ินตามเจตนารมณ์ของ
ชุมชนท้องถ่ินนั้นอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกแทรกแซง
จากรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัในสว่นกลางและสว่น
ภูมิภาค แต่ยังคงอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของรฐับาล
ตามความจ าเป็น 

มหาวิทยาลยั 
สโุขทยั 

ธรรมาธิราช  
2551 
หนา้ 32 

กระมล ทองธรรมชาติ  
และ 
ไพบูลย ์ ชา่งเรยีน 

การท่ีรัฐบาลในส่วนกลางยินยอมมอบอ านาจการ
ปกครองและการบรหิารในกิจการตา่งๆ ใหแ้ก่ประชาชน
ในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการเองโดยประชาชนจะ
เลือกผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าท่ีด าเนินการ การ
บรหิารงานของหนว่ยการปกครองทอ้งถ่ินตามหลกัการนี ้
หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินจะมีอิสระอย่างเต็มท่ีในการ
ด าเนินงาน 

กระมล 
ทองธรรมชาติ  
ไพบูลย ์  
ช่างเรยีน   

2533 
หนา้  5 

(ปรญิญา  สรอ้ยทอง สรุปความหมายของการกระจายอ านาจ) 
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 4.  วัตถุประสงคข์องกำรกระจำยอ ำนำจ 
 

 ปรชัญา  เวสารัชช์  ให้ความเห็นว่าการกระจายอ านาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค ์  
3  ประการ  คือ  1)  ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการในการบริหารการจัดการ  และใหบ้รกิาร 
แก่ประชาชน  2)  ประสิทธิผลของการท างานและ  3)  ช่วยพัฒนาบรรยากาศการท างาน 
ของข้าราชการและพนักงานให้มีความกระตือรือรน้มีความคิดริเริ่มสร ้างสร รค์เพื่ อบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ัง้  3  ประการ  การกระจายอ านาจควรเป็นไปภายใตห้ลกัการดงัตอ่ไปนี ้
 

   1.  ใหมี้การกระจายอ านาจ  วินิจฉัย  สั่งการ  และการบริการลงไปยงัหน่วยงาน
รบัผิดชอบบรกิารใกลชิ้ดประชาชนใหม้ากท่ีสดุ 
   2.  ผู ้รบัมอบอ านาจต้องมีความพรอ้มในการรบัหน้าท่ี  ความรบัผิดชอบและ
อ านาจท่ีมากขึน้  โดยผูก้ระจายอ านาจตอ้งใหค้วามสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 
   3.  ตอ้งสรา้งดลุยภาพระหวา่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้ 
   4.  การกระจายอ านาจตอ้งเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใ์นดา้นประสิทธิภาพ  
ประสทิธิผล  และบรรยากาศของการท างานและก่อประโยชนต์อ่ประชาชนและสงัคมสว่นรวม 
   5.  การกระจายอ านาจตอ้งเป็นไปโดยมีเปา้หมายชัดเจนท่ีประเมินได ้ และตอ้งมี
การตระเตรยีมขัน้ตอนใหเ้ป็นระบบเพียงพอก่อนด าเนินการ 
  
 5.  ลักษณะและหลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
 

 ชูวงศ์  ฉายะบุตร, ธเนศวร ์ เจริญเมือง  และสันสิทธ์ิ  ชวลิตธ ารง  มีมุมมองเก่ียวกับ
หลกัการกระจายอ านาจปกครองวา่  มีลกัษณะส าคญัคลา้ยคลงึกนั  ดงัตอ่ไปนี ้
 

   1.  มีการจดัตัง้องคก์ารขึน้เป็นนิติบุคคลเพิ่มขึน้จากสว่นกลาง  หนว่ยการปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินเหลา่นีมี้หนา้ท่ี  งบประมาณ  และทรพัยส์นิเป็นของตนเองต่างหาก  และไม่ขึน้ตรงต่อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลใหป้ฏิบัติหนา้ท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 
   2.  มีการเลือกตั้งสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินทั้งหมด  หรือเพียงบางส่วน 
เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินนัน้ไดเ้ขา้ไปมีสว่นร่วมในการปกครองตนเองอย่างใกลชิ้ด   
ถา้ไม่มีการเลือกตัง้คณะผูป้กครองทอ้งถ่ินเลย  ก็ไม่นบัว่าเป็นการกระจายอ านาจปกครองใหแ้ก่
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้รงิ 
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   3.  มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองได้ตามสมควร  การกระจายอ านาจ
ปกครองนัน้ตอ้งก าหนดใหห้น่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีอ านาจอิสระในการบริหารงานหรือจัดท า
กิจการท่ีได้ร ับมอบหมายได้เองพอสมควร  คือ   มีอ านาจวินิจฉัยและด าเนินการได้เอง 
ดว้ยงบประมาณ และเจา้หนา้ท่ีของตนเอง 
   4.  มีงบประมาณและรายได้เป็นของท้องถ่ิน  ตามหลักการกระจายอ านาจ
ปกครองนัน้  หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีงบประมาณของตนเอง  ซึ่งแยกต่างหาก  
จากสว่นกลาง  โดยมีรายไดจ้ากการเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และทรพัยส์ิน  ตลอดจน
เงินอุดหนนุ  (ถา้มี)  เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ 
   5.  มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานท่ีเป็นของทอ้งถ่ินของตนเอง  นอกจากจะมีงบประมาณ
แยกออกเป็นสดัสว่นของตนเองแลว้  การกระจายอ านาจการปกครองนัน้จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีอันเป็น
พนักงานของตนเองเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด  เจ้าหน้าท่ีเหล่านี ้มิได้ขึน้ในกระทรวง ทบวง  
ในสว่นกลางโดยตรง  แตเ่ป็นเจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินแตล่ะแหง่นัน้นั่นเอง 
 
 6.  ประโยชนข์องกำรกระจำยอ ำนำจ 
 

 ลขิิต  ธีระเวคิน  ไดจ้  าแนกประโยชนข์องการกระจายอ านาจไว ้ 3  ประการ  คือ 
 

   1.  เพื่อระบายความมั่งคั่งของบริการสาธารณะต่างๆ  ท่ีรวมอยู่หรือเป็นภารกิจ
ของรฐับาลกลางแกไปใหท้อ้งถ่ินรบัผิดชอบ  เพื่อแบง่เบาภาระของรฐับาลกลางนั่นเอง 
   2.  เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการท่ีไดป้ฏิบัติในทอ้งถ่ิน  และเป็นการ
ฝึกฝนใหป้ระชาชนเกิดความช านาญในการปฏิบติังานในทอ้งถ่ินมากยิ่งขึน้ 
   3.  เพื่ อกระจายการพัฒนาออกไปสู่ท้องถ่ินต่ างๆ  ได้รวดเร็วยิ่ งขึน้   อาทิ   
การจ่ายเงินอุดหนนุเป็นการสมทบเพื่อช่วยรว่มพฒันาทอ้งถ่ินใหก้วา้งขวางมากยิ่งขึน้ 
 

 สว่น  ชูวงศ ์ ฉายะบุตร  กลา่วว่า  การจัดระเบียบการบริหารตามหลกัการกระจายอ านาจ
ปกครองมีประโยชนท่ี์ส  าคญั  3  ประการ  คือ 
 

   1.  ท าใหมี้การสนองความตอ้งการของแตล่ะทอ้งถ่ินไดดี้ขึน้ 
   2.  เป็นการแบง่เบาภาระของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นกลาง 
   3.  ท าให้ประชาชนมีความสนใจ รูจ้ักรบัผิดชอบในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ของตนเอง  เป็นการสง่เสรมิและพฒันาการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินตามระบอบประชาธิปไตย 
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 โดยสรุปแลว้  การกระจายอ านาจ  (Decentralization)  หมายถึง  การมอบอ านาจใหแ้ก่
ประชาชนในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน  ประชาชนมีสิทธิ  
เสรีภาพ  ท่ีกฎหมายให้อ านาจไว ้ และสามารถใช้อ  านาจในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่ งเป็นรูปแบบหนึ่ งของการปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Local 
Government)  ท่ีสามารถตอบสนองหลกัการกระจายอ านาจตามระบอบประชาธิปไตย  ท่ีส  าคญั
และจ าเป็นอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องตอบสนองต่อหลักการปกครองตนเอง 
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 
กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  หลักการส  าคัญในการจัดระเบียบ  
การปกครองของประเทศท่ีมีอุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตย  คือการกระจายอ านาจ  
การปกครอง  ซึ่งการกระจายอ านาจดังกลา่วนัน้รฐับาลทุกประเทศจะตอ้งจัดใหมี้  และสง่เสริม
รูปแบบการปกครองตนเองของราษฎรขึน้ในท้องถ่ินต่างๆ  ให้สมบูรณ์ ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  
ทัง้นีเ้พื่อใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็นสถาบันการเมืองระดับพืน้ฐานท่ีจะฝึกฝนใหพ้ลเมือง  
เกิดความรูส้กึเขา้ใจในกลไก  และกระบวนการทางการเมืองการปกครองอย่างแทจ้รงิ  และเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางมาปฏิบัติจัดท าเพื่ อสนองต่อ  
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งมีประสทิธิภาพและถกูเปา้หมาย 
 

 หน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารนัน้  อาจเป็นไปไดว้่า  
การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถ่ินจะสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  ยิ่งไปกวา่นัน้  ยงัเป็นการแบ่งเบาภาระของรฐับาลกลาง  เน่ืองจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆ  ทุกประเทศพยายามท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมใหเ้จริญขึน้  
ทุกวิถีทาง  ประกอบกับจ านวนพลเมืองก็เพิ่มมากขึน้  ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ ก็เพิ่มทวี
ความซับซ้อนมากขึน้   ด้วยเหตุนี ้ ร ัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน  
โดยการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถ่ินขึน้  เพื่อให้เกิดการด าเนินการต่างๆ  ในท้องถ่ินขึน้   
แต่ในขณะเดียวกันรฐับาลกลางซึ่งเป็นศูนยก์ลางของอ านาจในการบริหารประเทศยงัคงมีอ านาจ 
ในการตรวจสอบขีดความสามารถของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินแต่ละแห่งว่าหน่วยงานปกครอง
ทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะรบัภาระในการใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดเ้พียงพอหรือไม่  ถา้ไม่เพียงพอรฐับาล
กลางก็จะใหก้ารอุดหนนุช่วยเหลือ  เพื่อใหห้นว่ยการปกครองทอ้งถ่ินนัน้สามารถพฒันาจนเป็นท่ีพึ่ง
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ของประชาชนในทอ้งถ่ินนัน้ๆได ้ (ประหยัด หงษ์ทองค า, 2526  อา้งใน  เอือ้มพร  ทองกระจาย,  
2546,  หน้า  13)  ในส่วนของการปกครองส่วนท้องถ่ินผู้วิจัยจะขอกล่าวถึง  ความหมาย  
วตัถปุระสงค ์ องคป์ระกอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  และอ านาจหนา้ท่ีของ อบต. 
 
 ควำมหมำยกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 การนิยามความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  นักวิชาการทั้งต่างประเทศ  
และนกัวิชาการไทยท่ีเนน้การศึกษาเรื่องการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดใ้หค้วามหมายการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแตกต่างกันไป  ซึ่งความหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปได้ดังนี ้  
คือการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หมายถึง  การท่ีรฐับาลกลางไดม้อบ  หรือกระจายอ านาจบางสว่น
ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการบริหารทอ้งถ่ินของตนเองอย่างมีอ านาจอิสระในการ
ปฏิบัติหนา้ท่ี  ทั้งนีเ้พื่อใหก้ารบริหารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  แต่อ านาจ
บางส่วนรัฐบาลกลางยังคงสงวนไว้ไว้เพื่ อการตัดสินใจ   (John  J  Clarke,1957,  William   
A.  Robson,  1953,  วรรณา  เจียมศรีพงษ์ ,  2542,  ประทาน  คงฤทธิศึกษากร ,  2526,   
ด ารง  ลัทธิพิพัฒน์,  2526,  อุทัย  หิรญั โต,  2526,  บูฆอรี  ยีหมะ,  2551)(ดูตัวอย่างการให้
ความหมายของนกัวิชาการในตาราง 3) 
 

ควำมหมำยกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้นิยำม 

ช่ือ-นำมสกุล 
ค ำนิยำม แหล่งทีม่ำ 

John  J.  Clarke การปกครองชองประเทศหรือรัฐท่ีมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเก่ียวข้องกับการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตพืน้ท่ีหนึ่งพืน้ท่ีใดโดยเฉพาะ  และ
หนว่ยการปกครองดงักลา่วนีจ้ดัตัง้และอยูใ่นความ
ดแูลของรฐับาลกลาง 

John  J  
Clarke,1957,  

p.1 

William  A.  Robson การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ  ซึ่งมีอ านาจ
อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสมควร  อ านาจ
อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องไม่มากจนมี
ผลกระทบกระเทือนตอ่อ านาจอธิปไตยของรฐั   

William  A.  
Robson,  

1953,  p.  574 
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 ควำมหมำยกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ต่อ)  
ผู้นิยำม 

ช่ือ-นำมสกุล 
ค ำนิยำม แหล่งทีม่ำ 

วรรณา  เจียมศรพีงษ ์ การท่ีรฐับาลในส่วนกลางยินยอมท่ีจะมอบหรือ
กระจายอ านาจบางสว่นหรือทัง้หมดของตนไปให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินด าเนินการบริหารทอ้งถ่ินของ
ตนเอง  เพื่อใหก้ารบริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน
นั้น เป็ นไปด้วยความรวดเร็ว   สะดวกและ มี
ประสทิธิภาพโดยใชง้บประมาณและเจา้หนา้ท่ีของ
ตนเอง  แตร่ฐับาลในสว่นกลางยงัอาจสงวนอ านาจ
บางอยา่งในการตดัสนิใจ 

วรรณา   
เจียมศรพีงษ,์  

2542,   
หนา้  15 

ประทาน  คงฤทธิศกึษากร 
 
 
 
 
 

ระบบการปกครองท่ี เป็นผลเน่ืองมาจากการ
กระจายอ านาจทางการปกครองของรฐัและโดยนยั
นีจ้ะเกิดมีองคก์รท าหนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ินโดยคน
ในทอ้งถ่ินนัน้ๆ  องคก์รนีจ้ัดตัง้และถูกควบคมุโดย
รฐับาล  แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและ
ควบคุมใหมี้การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
ตนเองได ้

ประทาน 
คงฤทธิศกึษากร

,  2526, 
หนา้  8 

 
 
 

ด ารง  ลทัธิพิพฒัน ์ กระบวนการปกครองตนเองโดยประชาชนในหน่วย
ชุมชนหรอืหนว่ยการปกครองตา่งๆ  ท่ีมีอยูท่ั่วไปตาม
พืน้ท่ีของประเทศ  ซึ่งเป็นหนว่ยการปกครองหรอือาจ
เรยีกไดว้า่เป็นหนว่ยรฐับาลทอ้งถ่ิน 

ด ารง  ลทัธิพิพฒัน,์  
2526, 

หนา้  121 

อุทยั  หิรญัโต การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยการ
ปกครองระดับรองของรฐั  หรือกระจายอ านาจให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหนึ่ง  จัดการปกครอง  
และด าเนินกิจการบางอย่างเพื่อผลประโยชนข์องรฐั  
และผลประโยชนข์องทอ้งถ่ิน  หรือผลประโยชนข์อง
ทอ้งถ่ินโดยตรง   
 

อุทยั  หิรญัโต,  
2526,  หนา้  4 
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 ควำมหมำยกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ต่อ)  
ผู้นิยำม 

ช่ือ-นำมสกุล 
ค ำนิยำม แหล่งทีม่ำ 

บูฆอร ี ยีหมะ การปกครองของชุมชนหนึ่งๆ  ซึ่งมีอ านาจอิสระใน
การปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่างๆ  เพื่ อประโยชน์ของ
ประชาชนท่ีอยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอ านาจท่ี
ไดร้บัจากรฐับาลกลางหรือสว่นกลาง  โดยจัดตัง้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล  มีสิทธิตามกฎหมายในการตรากฎหมายหรือ
ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ  ตลอดจนมีงบประมาณท่ีมา
จากการจัดเก็บภาษีและรายไดใ้นรูปต่างๆ  ภายใน
ทอ้งถ่ิน  เพื่อใช้ในการด าเนินงาน  วนส่วนสมาชิก
ท้องถ่ินและผู้บริหารจะมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน  มี เจ้าหน้า ท่ี  หรือบุคคลากรในการ
ปฏิบติังานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินเอง 

บูฆอร ี ยีหมะ,  
2521,  หนา้  14 

(ปรญิญา  สรอ้ยทอง สรุปความหมายการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน) 
 
วัตถุประสงคข์องกำรจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การปกครองของรัฐไม่ว่ารัฐใดและยุคสมัยใดย่อมมีวัตถุประสงค์อยู่  2  ประการคือ   
เพื่อความมั่นคงของบา้นเมือง  และความผาสกุของประชาชน  ซึ่งถือว่าเป็นวัตถปุระสงคท่ี์ยิ่งใหญ่  
ทุกประเทศจะมีวิธีด  าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคด์ังกล่าวทุกวิธีทาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
ถา้รฐับาลกลางไดก้ระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ินปกครองตนเองแลว้  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนัน้  
จะช่วยใหร้ฐับรรลวุตัถุประสงคไ์ดดี้ยิ่งขึน้  กลา่วโดยทั่วไป  ประเทศท่ีจัดใหมี้การปกครองทอ้งถ่ิน
มกัมีวตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมายคลา้ยคลงึกนั  คือ 
 

   1.  เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร  การกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินจะท าให้
ประชาชนในท้องถ่ินนั้นรบัผิดชอบปกครองตนเอง  ซึ่งในทางปฏิบัติย่อมจะด าเนินการสนอง  
ต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างตรงตามเป้าหมาย  กล่าวคือ  รฐัในปัจจุบนัมีขนาดใหญ่ 
ถา้ใหร้ฐับาลสว่นกลางเป็นผูจ้ัดท าบริการต่างๆ  ทัง้หมด  ย่อมท าใหเ้กิดความลา่ชา้  และบางครัง้
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การจัดท าบริการหรือการตัดสินปัญหา  ยังอาจไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนก็ได ้  
(อุทยั  หิรญัโต,  2526,  หนา้  10  และวรรณา  เจียมศรพีงษ,์  2542,  หนา้  17) 
   2.  เพื่อประหยดั  ทอ้งถ่ินแตล่ะแห่งย่อมมีความแตกตา่งกันตามสภาพภมิูศาสตร ์ 
และจ านวนประชากร  จึงเป็นเหตใุหส้ภาพความเป็นอยูแ่ละรายไดแ้ตกต่างกนั  เพื่อใหก้ารปกครอง
ของรฐัสามารถจัดการบริหารอ านวยการความผาสกุแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน   
จึงได้มีการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขึน้  และมอบอ านาจให้ทอ้งถ่ินจัดเก็บภาษีอากร   
ซึ่งเป็นวิธีการหารายไดใ้ห้กับทอ้งถ่ิน  เพื่อน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถ่ิน  และเพื่อ
ประโยชนข์องทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง  ท าใหป้ระหยดัเงินของรฐับาลกลางท่ีจะตอ้งใชจ้่ายใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน
ทั่วประเทศ  (อุทยั  หิรญัโต,  2526,  หนา้  10-11) 
   3.  เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหดัการปกครองใหแ้ก่ประชาชน  ทัง้นีเ้พราะการปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนใชส้ิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเอง  ซึ่งในทางปฏิบติัการ
ปกครองทอ้งถ่ินเกือบทุกรูปแบบจะมีการเลือกตัง้ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือฝ่ายบริหาร  การเลือกตัง้  
จะเป็นการฝึกฝนใหป้ระชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผูแ้ทนท่ีเหมาะสม  ส  าหรบัผูท่ี้ไดร้บัการเลือกตัง้  
เขา้ไปบริหารกิจการของทอ้งถ่ินก็จะไดใ้ชค้วามรู ้ ความสามารถ  บริหารงานทอ้งถ่ิน  ซึ่งเป็นการ
ฝึกหดัใหเ้รยีนรูก้ารปกครองทัง้การปกครองทอ้งถ่ินและการปกครองในระดบัชาติ  (อุทยั  หิรญัโต ,  
2526,  หนา้  11) 
   4.  เพื่อแบง่เบาภาระงานของรฐับาลกลาง กลา่วคือ ในปัจจุบนัภารกิจของรฐับาล
มีอยู่มากมาย และนับวันจะเพิ่มพูนมากขึน้ตามความเจริญของบ้านเมื อง รัฐบาลกลางจึง 
ไม่สามารถจัดท าบริการต่างๆ  สนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างเต็มท่ี ดังนัน้รฐับาล  
จึงจ าเป็นตอ้งกระจายอ านาจโดยจดัตัง้หนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถ่ินขึน้  เพื่อใหจ้ดัท าบรกิารตา่งๆ  
ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  ทัง้นี ้เพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชน  ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของรฐับาลกลาง  และรัฐบาลกลางจะมีหน้าท่ีเพียงการ
ควบคุมดูแลเท่าท่ีจ าเป็นท่านัน้  (วรรณา  เจียมศรีพงษ์,  2542,  หนา้19,  อุทยั  หิรญัโต,  2526,  
หนา้  11) 
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องคป์ระกอบขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล  3  กลุม่หลกัท่ีท าหนา้ท่ี 
ตามภารกิจหรือขอบเขตอ านาจของตนท่ีถูกระบุไวเ้พื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง  
สว่นทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพดงันี ้
 

   1.  ฝ่ายนิติบัญญัติ  คือกลุม่บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียงขอ้งกับการบัญญัติและแก้ไข
กฎหมายของท้องถ่ิน  นอกจากนั้นยังท าหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหาร  ก่อนท่ีฝ่ายบริหารจะสามารถ
น างบประมาณไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินดา้นต่างๆ  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของฝ่ายบริหาร  เพื่ อให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้และสอดคล้องกับ  
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
   2.  ฝ่ายบรหิาร  คือบุคคลหรือกลุม่บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในการบรหิารงานของทอ้งถ่ิน
ในรูปของการก าหนดนโยบาย  การก าหนดแผนงาน  การคิดคน้โครงการ  การจัดท างบประมาณ  
ตลอดจนควบคมุดูแลฝ่ายปฏิบติังาน  ซึ่งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าหรอืขา้ราชการทอ้งถ่ินใหป้ฏิบติังาน
เป็นไปตามนโยบายแผนงาน  หรอืโครงการท่ีฝ่ายบรหิารคิดคน้และน าเสนอใหก้ับประชาชนไดร้บั
ทราบมาแลว้  โดยเฉพาะในช่วงหาเสยีงเลอืกตัง้   
   3.  ฝ่ายปฏิบัติงาน  คือกลุ่มบุคคลท่ีท าหน้าท่ีปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถ่ินในดา้นตา่งๆ  ในลกัษณะท่ีเป็นงานประจ าในแตล่ะวนั  มีหนา้ท่ีปฏิบติังานตามนโยบาย  
แผนงาน  โครงการต่างๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากฝ่ายบริหารในฐานะท่ีเป็นผูบ้ังคับบัญชา   
กลุม่บุคคลฝ่ายปฏิบติังานถือเป็นขา้ราชการประจ าของทอ้งถ่ิน  ท่ีมาจากการสอบคดัเลือกบุคคล 
ท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัต าแหนง่หนา้ท่ี  (บูฆอร ี ยีหมะ,  2551,  หนา้  18-19) 
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 ประเภทของ อบต. 
 

   ปัจจุบนัมีการแกไ้ขประเภทของ อบต.แบง่เป็น 3 ขนาด คือ  
    1. อบต.ขนาดใหญ่  
    2. อบต.ขนาดกลาง  
    3. อบต.ขนาดเลก็  
 

 แต่เดิมนั้น  อบต. แบ่งออกตามล าดับได้เป็น  5  ประเภทและมีจ านวนองค์การบริหาร 
สว่นต าบลทั่วประเทศ  ประจ าปี  2543 ดงันี ้
 

  อบต.  ชัน้ท่ี  1  จ านวน  อบต.  74  แหง่ 
  อบต.  ชัน้ท่ี  2  จ านวน  อบต.  78  แหง่ 
  อบต.  ชัน้ท่ี  3  จ านวน  อบต.  205  แหง่ 
  อบต.  ชัน้ท่ี  4  จ านวน  อบต.  844  แหง่ 
  อบต.  ชัน้ท่ี  5  จ านวน  อบต.  5196  แหง่ 
 

 อบต.  ชัน้ท่ี  5  จัดตัง้ใหม่  (14  ธันวาคม  2542)  จ านวน  อบต.  349  แห่ง  รวม อบต.  
ทั่วประเทศทัง้สิน้จ านวน  6,746  แหง่ 
 
ระดับช้ันและเกณฑก์ำรแบ่งระดับองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีความส าคัญต่อทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุ  แต่ใกลชิ้ดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยเฉพาะประชาชน  
ในพืน้ท่ีชนบท  องคก์ารบริหารสว่นต าบลเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ในชุมชนระดบัต าบล หมู่บา้นไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
 ก่อนท่ีจะมีการยุบรวม  อบต.  เขา้กับราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน  และตัง้สภาต าบล  
เป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพิ่มมากขึน้นัน้  มีองคก์ารบริหารสว่นต าบลประมาณ  6,500  แห่ง  
(ณ วันท่ี  30 กันยายน  พ.ศ. 2550)  โดยมีการแบ่งระดบัออกเป็น  5  ชัน้  ตามระดบัของรายได ้ 
ดงันี ้
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 (1) อบต. ชัน้  1  รายไดต้ัง้แต ่ 20  ลา้นบาทขึน้ไป  
 (2) อบต. ชัน้  2  รายไดร้ะหวา่ง  12 – 20  ลา้นบาท  
 (3) อบต. ชัน้  3  รายไดร้ะหวา่ง  6 – 12  ลา้นบาท  
 (4) อบต. ชัน้  4  รายไดไ้ม่เกิน  6  ลา้นบาท  
 (5) อบต. ชัน้  5  รายไดไ้ม่เกิน  3  ลา้นบาท 
 

 ต่อมา  เม่ือวันท่ี  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547  ได้มีการยุบรวม  อบต. เข้ากับราชการ 
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืน  และตั้งสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มขึน้  จึงมีจ านวน
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนทั้งสิน้   6,725  แห่งและมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกลุ่ม   
อบต. เป็น  3  ขนาด  คือ 
 

 1) อบต.ขนาดใหญ่  (สว่นใหญ่จะเป็น อบต. ชัน้ 1 เดิม)  
 2) อบต.ขนาดกลาง  (สว่นใหญ่จะเป็น อบต. ชัน้ 2 และ อบต. ชัน้ 3 เดิม)  
 3) อบต.ขนาดเลก็ ( สว่นใหญ่จะเป็น อบต. ชัน้ 4 และ อบต. ชัน้ 5 เดิม) 
 

 โดยมีหลกัเกณฑส์  าคญัท่ีใชแ้บง่ขนาด  อบต. มี  5  เกณฑท่ี์ส  าคญั  ดงันี ้
 

  1) เกณฑร์ะดบัรายได ้
   (1) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนนุสงูกวา่  20  ลา้นบาท  เป็น  อบต.ขนาดใหญ่  
   (2) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนนุ  6-20  ลา้นบาท  เป็น  อบต.ขนาดกลาง  
   (3) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนนุต ่ากวา่  6  ลา้นบาท  เป็น  อบต.ขนาดเลก็ 
 

 2) เกณฑต์วัชีว้ดัดา้นคา่ใชจ้่ายบุคลากร 
 

 3) เกณฑต์วัชีว้ดัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  
   (1) จ านวนพืน้ท่ี  
   (2) จ านวนประชากร  
   (3) จ านวนโครงสรา้งพืน้ฐาน  
   (4) จ านวนโรงฆา่สตัว ์ 
   (5) จ านวนตลาดสด  
   (6) จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม  
   (7) จ านวนโรงเรยีน  
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   (8) จ านวนศนูยพ์ฒันาเด็ก  
   (9) จ านวนโรงแรม  
   (10) จ านวนศาสนสถาน  
   (11) จ านวนสถานพยาบาล  
   (12) จ านวนศนูยก์ารคา้  
   (13) การประกาศให ้อบต. เป็นเขตควบคุมอาคาร  
   (14) การประกาศให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  
   (15) จ านวนวสัด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือดา้นการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
   (16) จ านวนวสัดอุุปกรณแ์ละเครื่องมือดา้นการก าจดัขยะและสิ่งปฏิกลู  
   (17) จ านวนโครงสรา้งสว่นราชการ  
   (18) จ านวนหนว่ยกิจการพาณิชย ์
 

 4) เกณฑต์วัชีว้ดัดา้นประสทิธิภาพในการปฏิบติั  
 

   (1) ประสทิธิภาพดา้นการจดัเก็บรายได ้ 
   (2) ประสทิธิภาพดา้นการบรหิารแผนงานและงบประมาณ  
   (3) ประสทิธิภาพและประสทิธิผลดา้นงานบุคคล  
   (4) ประสทิธิภาพและประสทิธิผลดา้นการบรกิาร 
 

 5) เกณฑต์วัชีว้ดัดา้นธรรมาภิบาล  
   (1) หลกันิติธรรม  
   (2) หลกัคณุธรรม  
   (3) หลกัความโปรง่ใส  
   (4) การมีสว่นรว่มของประชาชน  
   (5) หลกัความรบัผิดชอบ  
   (6) ความคุม้คา่ 
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อ ำนำจหน้ำที่ของ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
 

 อ านาจหนา้ท่ีของ อบต.  แยกออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
จัดตัง้  อบต.  และอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเลือกตั้ง อบต. 
 

 อบต.  มีอ านาจหนา้ท่ีในการพัฒนาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และวัฒนธรรม : 
กิจการสาธารณท่ี อบต.  มีอ านาจหนา้ท่ีจดัท าสามารถจ าแนกได ้ 2  ประเภทคือ 
 

 1.  กิจการท่ี อบต.  มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขต อบต. ดงันี ้
   (1)  จดัใหมี้การบ ารุงรกัษาทางน า้และทางบก 
   (2)  รกัษาความสะอาดของถนน  ทางน า้  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทัง้ก าจดั
มลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
   (3)  ปอ้งกนัโรคและระงบัโรคติดตอ่ 
   (4)  ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   (5) สง่เสรมิการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
   (6)  สง่เสรมิการพฒันาสตร ี เด็ก  เยาวชน  ผูส้งูอาย ุ และผูพ้ิการ 
   (7)  คุม้ครองดแูล  และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
   (8)  บ  ารุงรกัษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอันดี
ของทอ้งถ่ิน 
   (9)  ปฏิบัติหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและส าคญั 
 

 2.  กิจการท่ี อบต.  อาจจดัท าในเขต อบต.  ดงันี ้
   (1)  ใหมี้น า้เพื่ออุปโภค  บรโิภค  และการเกษตร 
   (2)  ใหมี้การบ ารุงรกัษาการไฟฟา้หรอืแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
   (3)  ใหมี้และบ ารุงรกัษาทางระบายน า้ 
   (4)  ให้มีและบ า รุงสถานท่ีประชุม   การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และ
สวนสาธารณะ 
   (5)  ใหมี้และสง่เสรมิกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
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   (6)  สง่เสรมิใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครวั 
   (7)  บ  ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
   (8)  การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
   (9)  หาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของ อบต. 
   (10)  ใหมี้ตลาด ทา่เทียบเรอื  และทา่ขา้ม 
   (11)  กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
   (12)  การทอ่งเท่ียว 
   (13)  การผงัเมือง 
 
 อ านาจหนา้ท่ี อบต.  ดงักลา่วขา้งตน้  ไม่ตดัอ านาจของกระทรวง  ทบวง  กรม  องคก์ารหรือ
หนว่ยงานของรฐัในการเขา้ไปด าเนินการใดๆ  ท่ีเป็นประโยชนต์อ่ประชาชนในต าบล  แตจ่ะตอ้งแจ้ง
ให้ อบต.  ทราบล่วงหน้า  และน าความเห็นของ อบต.  เก่ียวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบ  
การพิจารณาด าเนินงานดว้ย 
 

 อ านาจหน้าท่ีตาม  พ.ร.บ.  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
 

 นอกจากอ านาจหน้าท่ีตาม  พ.ร.บ.  สภาต าบล  และ อบต.  พ.ศ. 2537  แลว้ อบต.   
ยงัมีอ านาจหนา้ท่ีเพิ่มเติมในการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน
ของตน  ตามมาตรา  16  แห่ง  พ.ร.บ.  ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  ดงันี ้
 

 (1)  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
 (2)  การจดัใหมี้และบ ารุงรกัษาทางบก  ทางน า้  และทางระบายน า้ 
 (3)  การจดัใหมี้และควบคมุตลาด  ทา่เทียบเรอื  ทา่ขา้ม  และท่ีจอดรถ 
 (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอ่ืนๆ 
 (5)  การสาธารณูปการ 
 (6)  การสง่เสรมิ  การฝึกและประกอบอาชีพ 
 (7)  การพาณิชย ์ และการสง่เสรมิการลงทนุ 
 (8)  การสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว 
 (9)  การจดัการศกึษา 
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 (10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 (11)  การบ ารุงรกัษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงาม  
ของทอ้งถ่ิน 
 (12)  การปรบัปรุงแหลง่ชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
 (13)  การจดัใหมี้และบ ารุงรกัษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 (14)  การสง่เสรมิการกีฬา 
 (15)  การสง่เสรมิประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
 (16)  การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 (17)  การรกัษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง 
 (18)  การจ ากดัมลูฝอย สิ่งปฏิกลู  และน า้เสยี 
 (19)  การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั  และการรกัษาพยาบาล 
 (20)  การจดัใหมี้และควบคมุสสุานและฌาปนกิจสถาน 
 (21)  การควบคมุการเลีย้งสตัว ์
 (22)  การจดัใหมี้และควบคมุการฆา่สตัว ์
 (23)  การรกัษาความปลอดภยั  ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  และการอนามยัโรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
 (24)  การจดัการ การบ ารุงรกัษา  และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ ท่ีดิน  ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้ม 
 (25)  การผงัเมือง 
 (26)  การขนสง่  และการวิศวกรรมจราจร 
 (27)  การดแูลรกัษาท่ีสาธารณะ 
 (28)  การควบคมุอาคาร 
 (29)  การปอ้งกนัละบรรเทาสาธารณภยั 
 (30)  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การสง่เสริมและการสนบัสนุน  การป้องกันและรกัษา
ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 
 (31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน  
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กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 
 

 ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์ขุของประชาชน  โดยใชว้ิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  และให ้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต.  การจัดท างบประมาณ   
การจดัซือ้  จัดจา้ง  การประเมินผลการปฏิบติังาน  และการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร  ทัง้นีใ้หเ้ป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบ  ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนัน้  และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 

ส ำนักงำนปลัด  
 หนา้ท่ีของส  านกังานปลดั 
 1. งานบรหิารทั่วไป มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ดงันี ้
   - งานสารบรรณ  
   - งานตรวจสอบภายใน  
   - งานบรหิารงานบุคคล  
   - งานอ านวยการและขอ้มลูขา่วสาร  
   - งานประชาสมัพนัธ ์ 
   - งานอาคารสถานท่ี  
   - งานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  
   - งานสนบัสนนุและบรกิารประชาชนงานรฐัพิธี  
   - งานเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ  
   - รายงานการประชุมสภาฯ 
   - งานประชุมคณะกรรมการสามญัและวิสามญัประจ าสภาฯ 
   - งานการประชุมพลงัมวลชนอ่ืนๆ  
   - งานอ านวยการและประสานราชการ  
   - งานติดตามผลการปฏิบติังานตามมติท่ีประชุมสภาฯ 
   - งานเลอืกตัง้สมาชิกสภาฯ. 
   - งานขอ้มลูเลอืกตัง้  
   - งานชุมชนสมัพนัธ ์ 
   - งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความรูแ้ละวิชาการแก่สมาชิกสภาฯ 
   - งานคุม้ครองและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิของทางราชการและสถานท่ีสาธารณะ  
   - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บมอบหมาย   



39 
 

 2. งานนโยบายและแผน  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้ 
   - งานนโยบายและแผนพฒันา  
   - งานวิชาการ  
   - งานงบประมาณ  
   - งานขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  
   - งานประชาสมัพนัธข์ององคก์ร  
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์ 
   - งานจดัท าขอ้บญัญัติงบประมาณ  
   - งานโครงการอินเตอรเ์น็ตต าบล  
   - งานประสานโครงการฝึกอบรม  
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย   
 

 3. งานกฎหมายและคดี  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้ 
   - งานกฎหมายและคดี  
   - งานนิติกรรมและสญัญาตา่งๆ  ท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมาย  
   - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง  
   - งานรอ้งเรยีน  รอ้งทกุขแ์ละอุทธรณ ์ 
   - งานระเบียบการคลงั  
   - งานวินิจฉยัปัญหากฎหมาย  
   - งานขอ้บญัญัติและระเบียบ  
   - งานใหค้  าปรกึษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน  
   - งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัวินยัขา้ราชการ  
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 

 4. งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้ 
   - งานอ านวยการ  
   - งานปอ้งกนัสาธารณภยั  
   - งานช่วยเหลอืฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดรอ้นของราษฎรผูป้ระสบภยั  
   - งานกูภ้ยั  
   - งานช่วยเหลอืและใหบ้รหิารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน ์ 
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   - งานวิเคราะหแ์ละจดัท ารายงานสภาพปัญหาตา่งๆ  ท่ีอาจเกิดภยัขึน้  
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 

 5. งานกิจการสภา   มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้ 
   - งานเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ  
   - รายงานการประชุมสภาฯ 
   - งานประชุมคณะกรรมการสามญัและวิสามญัประจ าสภาฯ 
   - งานติดตามผลการปฏิบติังานตามมติท่ีประชุมสภาฯ 
   - งานเลอืกตัง้เก่ียวกบัสภาฯ 
   - งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความรูแ้ละวิชาการแก่สมาชิกสภาฯ 
   - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 

 6. งานสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้ 
   - งานส ารวจแหลง่ทอ่งเท่ียว  
   - งานสง่เสรมิและสนบัสนนุกิจการทอ่งเท่ียว  
   - งานปรบัปรุงบูรณะและพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว  
   - งานบรกิารท่ีพกัชั่วคราวส  าหรบันกัทอ่งเท่ียว 
   - งานจดัตัง้และใหบ้รกิารขอ้มลูแหลง่ทอ่งเท่ียว  
   - งานจดัตัง้ศนูยช์่วยเหลอืและบรกิารนกัทอ่งเท่ียว  
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 

 7. งานสวสัดิการสงัคม  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้ 
   - งานสวสัดิการสงัคม 
   - งานสงัคมสงเคราะห ์
   - งานพฒันาชุมชน 
   - งานพิทกัษส์ทิธิเด็กและสตร ี 
    - งานพฒันาสตรแีละเยาวชน 
   - งานสง่เสรมิอาชีพและขอ้มลูแรงงาน 
   - งานสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน  
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย 
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กองคลัง  
 อ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของสว่นการคลงัมีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและ
ทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเก่ียวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  
การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและน าส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
การรบัและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชนจ์ากสิ่งก่อสรา้ง
และทรพัยส์นิ ตรวจสอบงานของจงัหวดัและส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน การเรง่รดัใบส  าคญัและเงิน
ยืมคา้งช าระ การจดัเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรง่รดัจดัเก็บรายได ้การพฒันารายได ้การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่งสว่นราชการภายใน
ออกเป็น  4  งาน  คือ 
 

 1. งานการเงิน  มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานรบัเงินและเบิกจ่ายเงิน  
   - งานจดัท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
   - งานเก็บรกัษาเงิน  
   - งานรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัตัง้งบประมาณรายรบัรายจ่ายประจ าปี  
   - งานตรวจสอบหลกัฐานเก่ียวกบัการเงิน  
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 

 2. งานบญัชี  มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานการบญัชี  
   - งานทะเบียนคมุการเบิกจ่ายเงิน  
   - งานงบการเงินและงบทดลอง  
   - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี  
   - งานรายงานทางการเงิน บญัชีทั่วไปของสว่นราชการและบญัชีรายไดแ้ผน่ดิน  
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

 3. งานพฒันาจดัเก็บรายได ้ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานภาษีอากร  คา่ธรรมเนียมและคา่เช่าและรายไดอ่ื้นๆ  
   - งานพฒันาปรบัปรุงรายไดง้านควบคมุกิจการคา้และคา่ประกนั  
   - งานทะเบียนควบคมุและเรง่รดัรายได ้ 
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   - งานออกหมายเรยีกและหนงัสอืเชิญพบกิจการคา้  
   - งานตรวจสอบและประเมินภาษี  
   - งานการน าสง่เงินรายได ้ 
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 

 4. งานทะเบียนทรพัยส์นิและพสัด ุ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานทะเบียนทรพัยส์นิและแผนท่ีภาษี  
   - งานพสัดุ  (การจัดหา จัดซือ้จัดจา้ง  การเบิกจ่าย  การเก็บรกัษา  การซ่อมแซม
และการบ ารุงรกัษา) 
   - งานการจดัท าบญัชีและทะเบียนพสัด ุ 
   - งานการเก็บเอกสารส  าคญัหลกัฐานรวมถึงเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพสัด ุ 
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 
กองสำธำรณสุข 
 สว่นสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม  มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคมุโรค  การสขุาภิบาลอ่ืนๆ  
ตามแผนการสาธารณสุขและขอ้บังคับ  การวางแผนการสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์
ขอ้มลูทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกับสาธารณสขุ  งานเฝา้ระวงัโรค  การเผยแพรฝึ่กอบรม  การใหส้ขุศกึษา  
การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสขุ  งานดา้นสิ่งแวดลอ้ม  การใหบ้ริการสาธารณสุข  
การควบคุมการฆ่าสตัว ์ จ าหน่ายเนือ้สตัว ์ และปฏิบัติหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  แบ่งส่วนราชกา ร
ภายในออกเป็น  6  ดา้น  คือ 
 

 งานอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานสขุาภิบาลทั่วไป 
   - งานสขุาภิบาลโรงงาน 
   - งานสขุาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   - งานอาชีวอนามยั 
 

 งานสง่เสรมิสขุภาพและสาธารณสขุ มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานอนามยัชุมชน 
   - งานสาธารณสขุมลูฐาน 
   - งานสขุศกึษา 
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   - งานควบคมุมาตรฐานอาหารและน า้ 
   - งานปอ้งกนัยาเสพติด 
 

 งานรกัษาความสะอาด มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานควบคมุสิ่งปฏิกลู 
   - งานรกัษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกลู 
   - งานก าจดัมลูฝอยและน า้เสยี 
 

 งานควบคมุและจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานสง่เสรมิและเผยแพร ่
   - งานควบคมุมลพิษ 
   - งานศกึษาและวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
   - งานติดตามตรวจสอบ 
 

 งานควบคมุโรค มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานการเฝา้ระวงั 
    - งานระบาดวิทยา 
   - งานโรคติดตอ่และสตัวน์  าโรค 
   - งานโรคเอดส ์
 

 งานบรกิารสาธารณสขุ มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานรกัษาและพยาบาล 
   - งานชนัสตูรสาธารณสขุ 
   - งานเภสชักรรม 
   - งานทนัตกรรม 
   - งานสตัวแ์พทยแ์ละกิจการโรงฆา่สตัว ์
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 นอกจากนีก้ฎหมายไดก้ าหนดใหผู้ท่ี้ประกอบกิจการในลกัษณะท่ีเป็น “การคา้” จะตอ้งมา
ขออนุญาต หรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แยกเป็น 
5ประเภท ไดแ้ก่ 
 

 1. กิจการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีท าเป็นธุรกิจ หรือได้รบัประโยชน์ 
ตอบแทน เช่น รถดดูสว้ม รถรบัจา้ง เก็บขนมลูฝอย 
 2. กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลีย้งสัตว ์การผลิตอาหารหรือเครื่องด่ีม  
อู่ซ่อมรถ ป้ัมน า้มันรา้นเสริมสวย-แต่งผม รา้นคาราโอเกะ รา้นรบัซือ้ของเก่า รา้นถ่ายเอกสาร 
หอพกั บา้นเช่า หอ้งเช่า กิจการซกั อบ รดี การผลติ-การซอ่มเครื่องใชไ้ฟฟา้ โกดงัเก็บสนิคา้ เป็นตน้ 
 3. การจดัตัง้ตลาด เปลี่ยนแปลง ขยายหรอืลดขนาดตลาด 
 4. สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เช่น รา้นก๋วยเต๋ียว รา้นขายขา้วแกง ภัตตาคาร สวนอาหาร 
รา้นอาหารตามสั่งสถานท่ีสะสมอาหาร เช่น รา้นขายของช าท่ีจ าหน่ายอาหารเครื่องด่ืม มิ นิมารท์ 
ซุปเปอรม์าเก็ต เป็นตน้ 
 5. การจ าหนา่ยสนิคา้ในท่ีสาธารณะ เช่น หาบเร ่แผงลอย 
 เพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ผูท่ี้ประกอบกิจการดงักลา่วจึงตอ้งขออนญุาตหรอืแจง้การ
ประกอบกิจการต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เพื่อประโยชนใ์นการก ากับดูแลและและป้องกัน
ปัญหาดา้นสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม อนัอาจเกิดขึน้จากการประกอบกิจการ ดงักลา่ว 
 
กองกำรศึกษำ 
 สว่นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกับงานจดัการศกึษา สง่เสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถ่ิน  
งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวฒันธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นนัทนาการ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบง่สว่นราชการภายในออกเป็น  2  งาน คือ 
 

 1. งานสง่เสรมิการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานสง่เสรมิและสนบัสนนุศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 
   - งานสง่เสรมิ  สนบัสนนุ  พฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
   - งานสนบัสนนุกิจการศาสนา  
   - งานสนบัสนนุศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีทอ้งถ่ิน 
   - งานสนัทนาการ   
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   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย  
 

 2. งานกิจการโรงเรยีน  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  ดงันี ้
   - งานจดัการศกึษา  พฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  
   - งานประสานและสนบัสนนุโรงเรยีนประถมและพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  
   - งานจดักิจกรรมเด็กและเยาวชน  
   - งานหอ้งสมดุ และเครอืขา่ยทางการศกึษา  
   - งานเทคโนโลยีทางการศกึษา  
   - งานสง่เสรมิ สนบัสนนุ  เสนอแนะ  และการเผยแพรเ่ก่ียวกบัการศกึษา 
   - งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย 
 
กองโยธำ 
 สว่นโยธา  มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกับการส  ารวจออกแบบการจัดท าขอ้มูลทางดา้น
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ 
การก่อสรา้ง  งานการควบคมุอาคารตามระเบียบ  กฎหมาย  งานแผนการปฏิบติังาน  การก่อสรา้ง
และซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสรา้งและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานดา้นวิศวกรรม  เครื่องจักรกล   
การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัรและยานพาหนะ  งานเก่ียวกับแผนงาน  ควบคมุ  เก็บรกัษา  การเบิกจ่ายวสัดุ  อุปกรณ์  
อะไหล ่ น า้มนัเชือ้เพลงิ  และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืท่ีไดร้บัมอบหมาย  โดยมีสว่นราชการภายใน
สว่นโยธา  ประกอบดว้ย 
 

 1. งานควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและรบัผิดชอบการปฏิบัติหนา้ท่ี 
ของงานสถาปัตยกรรม  งานผงัเมือง 
        1.1งานสถาปัตยกรรม  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
                      (1)  งานออกแบบ  เขียนแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์ 
                      (2)  งานวางโครงการ  จัดท าผัง  และควบคุมการก่อสรา้งทางสถาปัตยกรรม 
มณัฑนศิลป์ 
                      (3)  งานใหค้  าปรกึษาแนะน าดา้นสถาปัตยกรรม  มณัฑนศิลป์ 
                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรา้งด้านสถาปัตยกรรม  
ตามกฎหมาย 
                      (5)  งานควบคมุการก่อสรา้งทางสถาปัตยกรรม 
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                      (6)  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
                      (7)  งานส ารวจขอ้มลูเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
                      (8)  งานวิเคราะห ์ วิจยั  ทางดา้นสถาปัตยกรรม  มณัฑนศิลป์ 
                      (9)  งานประมาณราคาค่าก่อสรา้งทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และ 
งานดา้นศิลปกรรมตา่งๆ 
                      (10) งานใหบ้รกิารดา้นสถาปัตยกรรม  มณัฑนศิลป์  และงานดา้นศิลปกรรมตา่งๆ 
                      (11) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีรบัมอบหมาย 
 

1.2  งานผงัเมือง  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
                      (1)  งานจดัท าผงัเมืองรวม 
                      (2)  งานจดัท าผงัเมืองเฉพาะ 
                      (3)  งานพฒันาและปรบัปรุงชุมชนแออดั 
                      (4)  งานควบคมุแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน ์
                      (5)  งานส ารวจรวบรวมขอ้มลูทางดา้นผงัเมือง 
                      (6)  งานอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มทางบก  ทางน า้ 
                      (7)  งานตรวจสอบโครงการพฒันาผงัเมือง 
                      (8)  งานใหค้  าปรกึษาดา้นผงัเมือง 
                      (9)  งานใหค้  าปรกึษาดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
                      (10) งานควบคมุใหป้ฏิบติัตามผงัเมืองรวม 
                      (11) งานวิเคราะหว์ิจยังานผงัเมือง 
                      (12) งานวิเคราะหว์ิจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
                      (13) งานเวนคืนและจดกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 
                      (14) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

 2.  งานก่อสรา้ง  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรบัผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงาน
วิศวกรรม 
     2.1  งานวิศวกรรม  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
                      (1)  ออกแบบค านวณดา้นวิศวกรรม 
                      (2)  งานวางโครงการและการก่อสรา้งทางดา้นวิศวกรรม 
                      (3)  งานใหค้  าปรกึษาแนะน าและบรกิารเก่ียวกบังานทางดา้นวิศวกรรม 
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                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนญุาตปลกูสรา้งอาคารทางดา้นวิศวกรรม 
                      (5)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดา้นวิศวกรรม 
                      (6)  งานส ารวจหาขอ้มูลรายละเอียดเพื่อค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางดา้นวิศวกรรม 
                      (7)  งานศกึษาวิเคราะห ์ วิจยัทางดา้นวิศวกรรม 
                      (8)  งานประมาณราคาคา่ก่อสรา้งทางดา้นวิศวกรรม 
                      (9)  งานควบคมุการก่อสรา้งในสาขาวิศวกรรม 
                      (10) งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

 3. งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรบัผิดชอบการปฏิบัติในหนา้ท่ี 
ของงานสวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภค  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสา ธารระ  งานศูนย์
เครื่องจกัรกล   
         3.1 งานสวนสาธารณะ  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
                       (1)  งานจดัสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสตัว ์ สวนหยอ่ม ฯลฯ 
                       (2)  งานควบคมุดแูล  บ  ารุงรกัษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
                       (3)  งานดแูล  บ  ารุงรกัษาตน้ไม ้ พนัธไ์มต้า่งๆ 
                       (4)  งานจดัท า  ดแูลรกัษาเรอืนเพาะช าและขยายพนัธุไ์มต้า่งๆ 
                       (5)  งานประดบั  ตกแตง่สถานท่ีอาคารเก่ียวกบัการใชพ้นัธุไ์มต้า่งๆ 
                       (6)  งานใหค้  าปรกึษาแนะน าเผยแพรท่างดา้นภมิูสถาปัตย ์
                       (7)  งานประมาณราคาดา้นภมิูสถาปัตย ์
                       (8)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

             3.2 งานสาธารณูปโภค  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
                       (1)  งานดา้นการก่อสรา้งอาคาร  ถนน  สะพาน ทางเทา้  เข่ือนและสิ่งติดตัง้อ่ืนฯลฯ 
                       (2)  งานวางโครงการและควบคมุการก่อสรา้ง 
                       (3)  งานซอ่มบ ารุงรกัษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เข่ือน  ทางเทา้ 
                       (4)  งานควบคมุดแูลอาคารสถานท่ี 
                       (5)  งานปรบัปรุงแกไ้ขและปอ้งกนัสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ 
                       (6)  งานใหค้  าปรกึษาแนะน าหรอืตรวจสอบเก่ียวกบังานก่อสรา้ง 
                       (7)  งานควบคมุพสัด ุ งานดา้นโยธา 
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                       (8)  งานประมาณราคา  งานซอ่มบ ารุงรกัษา 
                       (9)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

                3.3งานจดัสถานท่ีและไฟฟา้สาธารณะ  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั      
                       (1)  งานออกแบบ  จดัสถานท่ี  ติดตัง้ไฟฟา้  ทัง้งานรฐัพิธี  ประเพณี  และงานอ่ืนๆ 
                       (2)  งานประมาณการ 
                       (3)  งานจดัสถานท่ีเน่ืองในงานรฐัพิธี  ประเพณี  และงานอ่ืนๆ 
                       (4)  งานเก็บรกัษาวสัด ุ อุปกรณเ์ก่ียวกบัการจดัสถานท่ี 
                       (5)  งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณไ์ฟฟา้ 
                       (6)  งานควบคมุการก่อสรา้งในกานติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟา้ 
                       (7)  งานซอ่มบ ารุงการไฟฟา้ในเขตเทศบาล 
                       (8)  งานใหค้  าปรกึษาแนะน าตรวจสอบในดา้นการไฟฟา้ 
                       (9)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

      3.4งานศนูยเ์ครื่องจกัรกล  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
                       (1)  งานควบคมุการใชย้านพาหนะและเครื่องจกัรกล 
                       (2)  งานตรวจสอบ  ซอ่ม  บ  ารุงรกัษายานพาหนะและเครื่องจกัรกล 
                       (3)  งานพสัด ุ ดา้นอะไหลแ่ละอุปกรณย์านพาหนะและเครื่องจกัรกล 
                       (4)  งานควบคมุการใชน้  า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น 
                       (5)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

 4. งานธุรการ  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของกองหรอืฝ่ายและงานดงัตอ่ไปนี ้
                 (1)  งานสารบรรณ 
                 (2)  งานดแูลรกัษา  จัดเตรยีมและใหบ้รกิารเรื่องสถานท่ี  วสัดุอุปกรณ ์ การติดตอ่และ
อ านวยความสะดวกในดา้นตา่งๆ 
                 (3)  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกบัเอกสารส  าคญัของทางราชการ 
                 (4)  งานรกัษาความปลอดภยัของสถานท่ีราชการ 
                 (5)  งานรบัเรื่องรอ้งทกุข ์และรอ้งเรยีน 
                 (6)  งานการลาพกัผอ่นประจ าปีและการลาอ่ืนๆ 
                 (7)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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กำรออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน อบต.  
 เพื่อใชบ้งัคบัในเขต อบต.  ไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ตอ่กฎหมายเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ีของ อบต.  หรือเม่ือมีกฎหมายก าหนดให ้อบต.  ออกขอ้บญัญัติในการนีจ้ะก าหนด
ค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรบัผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได้  แต่มิใหก้ าหนดโทษปรบัเกิน 
หนึ่งพนับาท  เวน้แตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 รา่งขอ้บัญญัติ อบต.  จะเสนอได้โดยนายก อบต.  หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎร  
ในเขต อบต.  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญัติทอ้งถ่ิน  
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับควำมพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ  ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  ได้มีผู ้ให้ความหมาย 
ของความพงึพอใจไวห้ลายความหมาย ดงันี ้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  (2542)  ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า   
พงึพอใจ  หมายถึง  รกั  ชอบใจ  และพงึใจ  หมายถึง  พอใจ  ชอบใจ 
 วิมลสิทธิ  หรยางกูร  (2526,  หนา้  74 อ้างใน  สิรินาถ  คงเจริญหลาย ,2543,  หน้า 9)   
ไดใ้หค้วามหมายว่า  ความพึงพอใจเป็นการใหค้วามรูส้ึกของคนท่ีมีความสมัพันธ์กับโลกทัศน์ 
ท่ีเก่ียวกบัความหมายของสิ่งแวดลอ้ม  คา่ความรูส้กึของบุคคลท่ีมีตอ่สภาพแวดลอ้มจะแตกตา่งกัน  
เช่น  รูส้กึดี-เลว  พอใจ-ไม่พอใจ 
 ยุคล  ทองตนั (2529)  กลา่วถึง  ความพึงพอใจว่า  หมายถึง  ความประทบัใจ  ความรูส้ึก 
ท่ีดีต่อสิ่งต่างๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะน ามา  ซึ่งการตอบสนอง  
ความตอ้งการดา้นตา่งๆ 
 ดิเรก  (2528)  กลา่วว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง  เป็นความรูส้กึหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีตอ่งานในทางบวก  ความสขุของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดร้บัผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือรน้  
มีความสขุ  ความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน  มีขวญัและมีก าลงัใจ  มีความผูกพนักับหน่วยงาน  มีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า  และสิ่งเหล่านีจ้ะสง่ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการท างานสง่ผลตอ่ถึงความกา้วหนา้และความส าเรจ็ขององคก์ารอีกดว้ย 
 พิทักษ์  ตรุษทิม  (2538, อา้งใน  ทรงพล  เสยยงคะ, 2541  หนา้ 7)  ไดใ้หค้วามหมายว่า  
ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึของบุคคลท่ีมีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงประมาณค่า  ซึ่งเก่ียวขอ้งกับ
ทศันคติอยา่งแยกไม่ออก 
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 วิรุฬ  (2542)  กลา่ววา่  ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจิตใจของมนษุยท่ี์ไม่เหมือนกัน 
ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยา่งไร  ถา้คาดหวงัหรอืมีความตัง้ใจ
มากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแตใ่นทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรอืไม่
พงึพอใจเป็นอยา่งยิ่ง  เม่ือไม่ไดร้บัการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ัง้นีข้ึน้อยูก่ับสิ่งท่ีตัง้ใจไวว้า่จะมี
มากหรือน้อยสอดคลอ้งกับ  ฉัตรชัย  (2553)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจหมายถึงความรูส้ึกหรือ
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ความรูส้กึพอใจจะเกิดขึน้เม่ือความ
ตอ้งการของบุคคลไดร้บัการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง  ความรูส้ึกดังกล่าว 
จะลดลงหรอืไม่เกิดขึน้  หากความตอ้งการหรอืจุดมุ่งหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง 
 สิรินาถ  คงเจริญหลาย  (2543,  หนา้ 9 )  ไดใ้หค้วามหมายว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรูส้ึกพอใจ  ถูกใจ  และสมหวังในสิ่งท่ีไดร้บั  โดยสามารถสงัเกต 
ไดจ้าก สายตา  ค าพดู  และการแสดงออก 
 กิตติมา  (2529)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูส้ึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบและสิ่งจูงใจในดา้นตา่งๆ  เม่ือไดร้บัการตอบสนอง 
 สมบติั  ยรรยง  (2533)  กลา่วถึง  ปฏิกิรยิาทางอารมณ์ผูป้ฏิบติังานเกิดความสบายใจต่อ
การท างานและสภาพแวดลอ้มตา่งๆ  ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งท าตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 กาญจนา  (2546)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ท่ีเป็นนามธรรม  ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปรา่งได ้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่  สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีสิ่งเรา้ท่ีตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล  จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ  ดังนั้นการสิ่งเรา้จึงเป็นแรงจูงใจ  
ของบุคคลนัน้ใหเ้กิดความพงึพอใจในงานนัน้ 
 นภารตัน ์ (2544)  กลา่วว่า  ความพึงพอใจเป็นความรูส้ึกทางบวกความรูส้ึกทางลบและ
ความสุขท่ีมีความสมัพนัธ์กันอย่างซบัซอ้น  โดยความพึงพอใจจะเกิดขึน้เม่ือความรูส้ึกทางบวก
มากกวา่ทางลบ 
 เทพพนม  และสวิง  (2540)  กลา่ววา่  ความพงึพอใจเป็นภาวะของความพงึใจหรอืภาวะท่ีมี
อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดขึน้  เน่ืองจากการประเมินประสบการณข์องคนๆ หนึ่ง  สิ่งท่ีขาดหายไป
ระหวา่งการเสนอใหก้บัสิ่งท่ีไดร้บัจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้
 สง่า  (2540)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ หมายถึงความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้เม่ือไดร้บัผลส าเร็จ  
ตามความมุ่งหมายหรอืเป็นความรูส้กึขัน้สดุทา้ยท่ีไดร้บัผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์
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 จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่  ความพงึพอใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกเก่ียวกับ
ความรูส้กึท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลหรือตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด  ซึ่งมกัเกิดจากการไดร้บัการตอบสนอง
ตามท่ีตนตอ้งการ  ก็จะเกิดความรูส้กึท่ีดีต่อสิ่งนัน้ ตรงกันขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดร้บั
การตอบสนองความไม่พงึพอใจก็จะเกิดขึน้ 
    Shelly  อ้างโดย ประกายดาว  (2536)  ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  ว่าความ 
พึงพอใจเป็นความรูส้ึกสองแบบของมนุษย์  คือ  ความรูส้ึกทางบวกและความรูส้ึกทางลบ 
ความรูส้ึกทางบวกเป็นความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้แล้วจะท าใหเ้กิดความสุข  ความสุขนีเ้ป็นความรูส้ึก 
ท่ีแตกต่างจากความรูส้ึกทางบวกอ่ืนๆ  กล่าวคือ  เป็นความรูส้ึกท่ีมีระบบย้อนกลับความสุข
สามารถท าให้เกิดความรูส้ึกทางบวกเพิ่มขึน้ได้อีก  ดังนั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรูส้ึก  
ท่ีสลบัซับซอ้นและความสุขนีจ้ะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรูส้ึกในทางบวกอ่ืนๆ  ขณะท่ีวิชัย  
(2531)  กล่าวว่า  แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกับความตอ้งการของมนุษย ์ กล่าวคือ  
ความพงึพอใจจะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เม่ือความตอ้งการของมนษุยไ์ดร้บัการตอบสนอง  ซึ่งมนษุยไ์ม่วา่อยู่
ในท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขัน้พืน้ฐานไม่ตา่งกนั 
 พิทักษ์  (2538)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรูส้ึกต่อสิ่ งเรา้หรือ  
สิ่งกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สดุทา้ยของกระบวนการประเมิน  โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือ
เฉยๆ  ตอ่สิ่งเรา้หรอืสิ่งท่ีมากระตุน้ 
 สเุทพ  (2541)  ไดส้รุปว่า  สิ่งจูงใจท่ีใช้เป็นเครื่องมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ   
มีดว้ยกนั  4  ประการ  คือ 
 สิ่งจูงใจท่ีเป็นวัตถุ  (material inducement)  ได้แก่  เงิน  สิ่งของ  หรือสภาวะทางกาย 
ท่ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมตา่งๆ 
 สภาพทางกายที่พงึปรารถนา  (desirable physical condition)  คือ  สิ่งแวดลอ้มในการ 
ประกอบกิจกรรมตา่งๆ  ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัอยา่งหนึ่งอนัก่อใหเ้กิดความสขุทางกาย 
 ผลประโยชนท์างอุดมคติ  (ideal benefaction)  หมายถึง  สิ่งต่างๆ  ท่ีสนองความตอ้งการ
ของบุคคล 
 ผลประโยชนท์างสงัคม  (association attractiveness)  หมายถึง  ความสมัพันธ์ฉันทมิ์ตร
กบัผูร้ว่มกิจกรรม  อนัจะท าใหเ้กิดความผกูพนั  ความพงึพอใจและสภาพการรว่มกนั  อนัเป็นความ
พึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม  ซึ่งจะท าใหรู้ส้ึกมีหลักประกันและ 
มีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม 
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 ขณะท่ี  ปรียากร  (2535)  ไดมี้การสรุปว่า  ปัจจัยหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือบ่งชี ้ 
ถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจในการท างานนัน้มี  3  ประการ  คือ 
 ปัจจัยดา้นบุคคล  (personal factors)  หมายถึง  คณุลกัษณะสว่นตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังาน  ไดแ้ก่  ประสบการณ์ในการท างาน  เพศ  จ านวนสมาชิกในความรบัผิดชอบ  อายุ  เวลา  
ในการท างาน  การศกึษา  เงินเดือน  ความสนใจ  เป็นตน้ 
 ปัจจัยดา้นงาน  (factor in the Job)  ไดแ้ก่  ลกัษณะของงาน  ทกัษะในการท างาน  ฐานะ
ทางวิชาชีพ  ขนาดของหน่วยงาน  ความห่างไกลของบ้านและท่ีท างาน  สภาพทางภูมิศาสตร  ์
เป็นตน้ 
 ปัจจัยด้านการจัดการ  (factors controllable by management)  ได้แก่   ความมั่ นคง 
ในงาน รายรบั  ผลประโยชน์  โอกาสก้าวหน้า  อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี  สภาพการท างาน  
 เพื่ อนร่วมงาน  ความรับ ผิด  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร   
การนิเทศงาน  เป็นตน้ 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับควำมพึงพอใจ 
 Kotler and Armstrong  (2002)  รายงานว่า  พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึน้ตอ้งมีสิ่งจูงใจ  
(motive)  หรือแรงขับดัน  (drive)  เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคล 
เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซึ่งความตอ้งการของแตล่ะคนไม่เหมือนกัน  
ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา  (biological)  เกิดขึน้จากสภาวะตงึเครยีด  
เช่น   ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง  เป็ นความต้อ งการทางจิตวิทยา  
(psychological)  เกิดจากความตอ้งการการยอมรบั  (recognition)  การยกย่อง  (esteem)  หรือ
การเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน  (belonging)  ความตอ้งการสว่นใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคล
กระท าในช่วงเวลานั้น  ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ  เม่ือได้ร ับการกระตุ้นอย่างเพียงพอ  
จนเกิดความตึงเครียด  โดยทฤษฎีท่ีได้รบัความนิยมมากท่ีสุด  มี  2 ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีของ 
อบัราฮมั  มาสโลว ์ และทฤษฎีของซิกมนัด ์ ฟรอยด ์
 
 1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว ์ (Maslow’s theory motivation) 
 อับราฮัม  มาสโลว ์ (A.H.Maslow)  ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดันโดย 
ความตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง  ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อ  
ใหไ้ดม้าซึ่งความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลบัท าสิ่งเหล่านัน้  เพื่อใหไ้ดร้บัการยกย่อง  
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นบัถือจากผูอ่ื้น  ค าตอบของมาสโลว ์ คือ  ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรยีงตามล าดบัจากสิ่งท่ี
กดดนัมากท่ีสดุไปถึงนอ้ยท่ีสดุ  ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล  าดบัความตอ้งการตามความส าคญั  คือ 
 1.1  ความต้องการทางกาย  (physiological needs)  เป็นความต้องการพื ้นฐาน  คือ  
อาหาร  ท่ีพกั  อากาศ  ยารกัษาโรค 
 1.2  ความต้องการความปลอดภัย  (safety needs)  เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า   
ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด  เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
 1.3  ความตอ้งการทางสงัคม  (social needs)  เป็นการตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อน 
 1.4  ความต้องการการยกย่อง  (esteem needs)  เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตัว  
ความนบัถือและสถานะทางสงัคม 
 1.5  ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ  (self – actualization needs)  เป็นความ
ตอ้งการสงูสดุของแตล่ะบุคคล  ความตอ้งการท าทกุสิ่งทกุอยา่งไดส้  าเรจ็ 
 บุคคลพยายามท่ีสรา้งความพึงพอใจใหก้ับความตอ้งการท่ีส  าคญัท่ีสดุเป็นอันดบัแรกก่อน
เม่ือความตอ้งการนัน้ได้รบัความพึงพอใจ  ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุน้ให้
บุคคลพยายามสรา้งความพึงพอใจใหก้ับความตอ้งการท่ีส  าคญัท่ีสดุล  าดบัต่อไป  ตวัอย่าง  เช่น  
คนท่ีอดอยาก  (ความตอ้งการทางกาย)  จะไม่สนใจตอ่งานศิลปะชิน้ลา่สดุ  (ความตอ้งการสงูสดุ)  
หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน  หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ  (ความปลอดภัย)   
แตเ่ม่ือความตอ้งการแตล่ะขัน้ไดร้บัความพงึพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขัน้ล  าดบัตอ่ไป 
 
 2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
 ซิกมันด์  ฟรอยด์  (S. M. Freud)  ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่ รู ้ตัวมากนักว่าพลัง 
ทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสรา้งใหเ้กิดพฤติกรรม  ฟรอยดพ์บว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเรา้หลาย
อยา่ง  สิ่งเรา้เหลา่นีอ้ยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งสิน้เชิง  บุคคลจึงมีความฝัน  พดูค าท่ีไม่ตัง้ใจพูด   
มีอารมณอ์ยูเ่หนือเหตผุลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรอืเกิดอาการวิตกจรติอยา่งมาก 
 ขณะท่ี  ชาริณี   (2553)  ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า  บุคคลพอใจ 
จะกระท าสิ่งใดๆ  ท่ีใหมี้ความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งท่ีเขาจะไดร้บัความทุกขห์รือ  
ความยากล าบาก  โดยอาจแบง่ประเภทความพอใจกรณีนีไ้ด ้ 3  ประเภท  คือ 
 1.  ความพอใจดา้นจิตวิทยา  (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพงึพอใจ
วา่มนษุยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสขุสว่นตวัหรอืหลกีเลี่ยงจากความทกุขใ์ดๆ 
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 2.  ความพอใจเก่ียวกับตนเอง  (egoistic hedonism)  เป็นทรรศนะของความพอใจ 
ว่ามนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว  แต่ไม่จ  าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็น
ธรรมชาติของมนษุยเ์สมอไป 
 3.  ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม  (ethical hedonism)  ทรรศนะนีถื้อว่ามนุษยแ์สวงหา
ความสขุเพื่อผลประโยชนข์องมวลมนษุยห์รอืสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
ผูห้นึ่งดว้ย 
 
ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของหน่วยงานของรฐัมีหลักและแนวทาง 
(ภทัรชยั, 2535  อา้งจาก Millett,1954) ดงันี ้
 

 1.  การใหบ้ริการอย่างเสมอภาค  (Equitable Service)  คือการบริการท่ีมีความยุติธรรม 
ทุกคนเท่าเทียมกัน  ไดร้บัการปฏิบัติเหมือนกัน  ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการใหบ้ริการ  และใช้
มาตรฐานในบรกิารเดียวกนั 
 2.  การใหบ้ริการอย่างทนัเวลา  (Timely Service)  คือการใหบ้ริการท่ีตรงต่อเวลา ตรงต่อ
ความตอ้งการ 
 3.  การใหบ้รกิารอยา่งเพียงพอ  (Ample Service)  คือการใหบ้รกิารดา้นสถานท่ี   บุคลากร 
และวสัดอุุปกรณต์า่งๆ  อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
 4.  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง  (Continuous Service)  คือการให้บริการและดูแล 
อยา่งตอ่เน่ือง 
 5.  การใหบ้ริการอย่างก้าวหนา้  (Progressive Service)  คือการใหบ้ริการท่ีมีการพฒันา
และปรบัปรุงคณุภาพใหมี้ความกา้วหนา้ไปเรื่อยๆ 
 
 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ (Public Service Satisfaction) 
 เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน  โดยมี
พืน้ฐานเกิดจากการรบัรู ้ (Perceptions)  ถึงการสง่มอบการบรกิารท่ีแทจ้รงิ  และการประเมินผลนี ้
ก็จะแตกต่างกันไป  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รบัเกณฑ์  (Criteria)  ท่ีแต่ละ
บุคคลตัง้ไว ้  รวมทัง้การตดัสิน  (Judgement)  ของบุคคลนัน้ดว้ย  โดยการประเมินผลสามารถ 
แบง่ไดเ้ป็น  2  ดา้น (ภทัรชยั, 2535 อา้งจาก Millett,1954)  คือ 
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 1.  ดา้นอตัวิสยั (Subjective) ซึ่งเกิดจากการไดร้บัรูถ้ึงการสง่มอบการบรกิาร 
 2.  ดา้นวตัถวุิสยั (Objective) ซึ่งเกิดจากการไดร้บัปรมิาณและคณุภาพของการบรกิาร 
 

 ความพึงพอใจหลงัการใหบ้ริการของหน่วยงานรฐั หมายถึง ระดับผลท่ีไดจ้ากการพบปะ
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีมีอยู ่สง่ผลท่ีดี และสรา้งความภมิูใจเพียงใด 
 

 คุณภำพกำรบริกำร 
 มิติของคณุภาพการบรกิาร  (สาโรจน,์ 2543)  สามารถสรุปได ้ 5  มิติดงันี ้
 1.  ความมีรูปลักษณ์  (Tangible)  การสนับสนุนในรูปแบบของความสะดวกสบาย 
ทางรา่งกาย  อุปกรณ ์ เครื่องมือ  บุคลากร  และวสัดดุา้นการสื่อสาร 
 2. ความนา่เช่ือถือ  (Reliability)  ก าลงัความสามารถท่ีจะใหบ้รกิารตามท่ีปรารถนาในเรื่อง
ความมีอิสระ  ความถกูตอ้ง  และความคงเสน้คงวา 
 3. การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness)  ต้องให้บริการและแก้ปัญหาแก่ลูกค้า 
อยา่งรวดเรว็ 
 4.  ความมั่นคง  (Assurance)  ความรูข้องพนกังาน ความสภุาพ และก าลงัความสามารถ 
ท่ีก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ  และความมั่นใจ 
 5.  ความเอาใจใส่  (Empathy)  ขอ้ก าหนดในการดูแลลกูคา้ ความเอาใจใสข่องพนักงาน 
ตอ่ลกูคา้ 
 

 พืน้ฐำนของควำมพอใจ 
 พืน้ฐานของความพอใจสามารถแบ่งออกเป็น  6  ประการของความพอใจ  (Aday and 
Anderson อา้งอิงใน  สรุจิต, 2543) 
 1.  ความพอใจตอ่ความสะดวกท่ีไดร้บัจากการใหบ้รกิาร  ซึ่งแบง่ออกเป็นการใชเ้วลารอคอย 
การไดร้บัการดแูลบรกิารเม่ือมีความตอ้งการบรกิารนัน้  และความสะดวกสบาย 
 2.  ความพอใจต่อการประสานงานของการบริการ  แบ่งเป็นลกูคา้ไดร้บับริการทุกประเภท
ตามความตอ้งการ ความสนใจที่มีตอ่ลกูคา้  และการติดตามผลของการใหบ้รกิาร 
 3.  ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ  ได้แก่  ท่าทาง  และ  
การแสดงออกภายนอก  อธัยาศยัทีดี 
 4. ความพอใจตอ่ขอ้มลูท่ีไดร้บั 
 5. ความพอใจตอ่คณุภาพของการบรกิาร 
 6. ความพอใจตอ่คา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร 
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 จากความหมายของความพอใจพบว่า  ความพอใจของผูใ้ชบ้รกิารหรือลูกคา้จะขึน้อยู่กับ  
สิ่งท่ีเขาไดร้บักับความคาดหวังของเขา  ถา้สิ่งท่ีเขาไดร้บัมีไม่ถึงกับความคาดหวงัท่ีตัง้ไว ้ ลกูคา้
ย่อมไม่พอใจ  (Dissatisfied)  ถ้าสิ่งท่ีเขาได้ร ับมามีค่าเท่ากับความคาดหวังของเขา  ลูกค้า 
ยอ่มพอใจ (Satisfied)  ถา้สิ่งท่ีเขาไดร้บัมีมากกวา่ความคาดหวงัของเขามากๆ  ลกูคา้ย่อมมีความ
พอใจหรอืดีใจอยา่งมาก  (Highly Satisfied or Delighted) 
 
แนวคิด ทฤษฎีกำรประเมิน 
 การประเมินเป็นวิธีการศึกษาความจริงในดา้นคุณค่า  หรือค่าของขอ้เท็จจริงในแง่ต่างๆ  
ภายใตบ้ริบทบางสงัคม  ซึ่งค าว่า  “การประเมิน”  คือการศึกษาวิเคราะหป์รชัญาท่ีอยู่เบือ้งหลงั 
การประเมินตามแนวคิดของนักทฤษฎีกระประเมินคนส าคัญๆ  ท่ีใช้กันเป็นแบบอย่างของ  
การประเมินในทกุวนันี ้ ปรชัญาท่ีนกัทฤษฎีการประเมินยดึเป็นหลกัในการสรา้งรูปแบบการประเมิน
สามารถมองได้ในหลายแง่มุม  มุมหนึ่งของการมองอาจวิเคราะห์ได้จากการตอบค าถาม  
เชิงปรชัญาของการประเมินซึ่งกรอบแนวความคิดส าหรบัการศึกษารายละเอียดของการประเมิน 
มีดงัตอ่ไปนี ้
 

 ประเมิน  นกัทฤษฎีการประเมินมีความเช่ือรว่มกันอย่างหนึ่งว่า  การประเมินเป็นกิจกรรม 
ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของปรชัญาการเมืองแบบเสรีนิยม  (liberalism)  เพราะยึดหลกัการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงสรา้งสรรคท่ี์วา่  ทุกสิ่งทุกอย่าง  (ถา้ใชแ้นวทางท่ีเหมาะสม)  สามารถแตะตอ้ง และพฒันาได ้ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  การประเมินเป็นสิ่งวิวัฒนม์าจากมโนทัศนเ์สรีประชาธิปไตย  (liberal 
democracy)  (House, 1978)  เราจึงจัดการประเมินว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคม 
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางประชาธิปไตย 
 

 แม้ว่านักทฤษฎีการประเมินส่วนใหญ่จะยึดแนวทางเสรีนิยมร่วมกันแต่ความเช่ือใน  
“เป้าหมาย”  ของการประเมินยงัมีความแตกต่างกัน  ขึน้กับขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการประเมินว่า 
นกัทฤษฎีเหลา่นัน้ยดึถือในแนวไหน  ซึ่งอาจจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ  ไดด้งันี ้
 
 1.  ประโยชนนิ์ยม  (Utilitarianism)  นกัทฤษฎีในแนวนีเ้ช่ือว่าเปา้หมายของการประเมิน  
คือ  การสรา้งประโยชนส์ขุแก่สงัคม  การประเมินจะมีคณุคา่ก็ต่อเม่ือการประเมินนัน้เป็นประโยชน ์ 
หรอืท าใหเ้กิดความผาสกุแก่มนษุยแ์ละสงัคม  การประเมินจะมีคณุคา่สงูสดุเม่ือสามารถน าผลท่ีได้
ไปพัฒนาให้เกิดประโยชนส์ูงสุดส  าหรบัผู้เก่ียวขอ้งจ านวนมากท่ีสุด  นักทฤษฎีในแนวนีจ้ึงเน้น  



57 
 

การประเมินท่ีสามารถเสนอ  สารสนเทศ ท่ีเป็นประโยชนต์่อระบบการบริหารงาน  การวางแผน  
การด าเนินโครงการ  และการตดัสินใจในเชิงบริหาร  โดยนกัประเมินมีบทบาทในการตดัสนิคุณค่า
ของสิ่งท่ีท าการประเมินดว้ยตนเอง  แต่ใหเ้ป็นดลุยพินิจของผูใ้ชส้ารสนเทศนัน้ๆ  เป็นผูชี้ข้าดคณุค่า
ของสิ่งท่ีท าการประเมิน  นกัทฤษฎีการประเมินท่ีสามารถจดัไดว้า่มีแนวความคิดแบบประเมินนิยม  
เช่ น   Tyler (1950) , Provus (1971), Stufflebeam  แล ะคณ ะ (1971),Stake (1975) , Patton 
(1980,1987)  เป็นตน้ 
 
 2.  พหุนิยม  (Pluralism)  นกัทฤษฎีในแนวนีเ้ช่ือว่าเป้าหมายของการประเมิน  มิใช่เพียง
หนึ่งเดียว  หรือเพื่อประโยชนส์ขุแก่สงัคมเพียงอยา่งเดียว  อาจสนองเปา้หมายอ่ืนๆ  ควบคูไ่ปดว้ย  
เช่น  ท าการประเมินเพื่อแสดงกลไกแหง่อ านาจในการติดตาม  ควบคุม  ดูแลการด าเนินงานตา่งๆ  
การประเมินเพื่อตดัสินคุณค่าท่ีแทจ้ริงของสิ่งท่ีท าการประเมินตามความรูแ้ละประสบการณค์วาม
เช่ือของนักประเมิน  ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้สารสรเทศก็ได ้ เป็นตน้   
นักทฤษฎีในแนวนีส้่วนใหญ่ไดร้บัอิทธิพลนากแนวคิดของอัชณัตติกญาณนิยม  ( intuitionism)   
ซึ่งเช่ือวา่นกัประเมิน  คือ  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีอุดมดว้ยความรูแ้ละประสบการณ ์ ดงันัน้เปา้หมายของการ
ประเมินท่ีส  าคญัคือ  การตัดสินคุณค่า  ของสิ่งของหรือเหตุการณ์ท่ีท าการประเมิน  การประเมิน  
จะเสร็จสิน้ลงอยา่งสมบูรณก็์ตอ่เม่ือนกัประเมินไดต้ดัสนิคุณคา่ของสิ่งท่ีมุ่งประเมินแลว้ตามความรู ้ 
ประสบการณ ์ และความเช่ียวชาญของตน  สว่นผลท่ีไดจ้ะน าไปใชป้ระโยชนห์รือไม่  ใชป้ระโยชน์
ไดเ้พียงใด  นัน้ถือว่าเป็นปัจจัยรอง  นกัทฤษฎีกลุม่นีจ้ึงเนน้การประเมินท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตามความเช่ือและประสบการณ์ของผูป้ระเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งท่ีมุ่งประเมิน  ตามความ
เช่ียวชาญของตน  ในขณะเดียวกนัก็พยายามสรา้งศรทัธาและความเช่ือมั่นเพื่อใหผ้ลเป็นท่ียอมรบั
ของผูใ้ชส้ารสนเทศ  นกัทฤษฎีการประเมินท่ีสามารถจดัไดว้า่มีแนวคิดแบบพหนิุยม  เช่น  Scriven  
(1967) , Stake (1967) , Worthen แล ะ  Sanders (1973) , Eisner (1975, 1979) , Guba  แ ล ะ 
Lincoln (1981)  เป็นตน้ 
 
  การประเมินอย่างไรนั้นนักทฤษฎีการประเมินค่อนข้างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า   
การประเมินควรใช้วิธีท่ีน่าเช่ือถือและมีหลกัฐานอ้างอิงได ้ แต่วิธีการท่ีจะน าไปสู่ความจริงและ
ก าหนดคณุคา่ของความจรงิ  ยงัมีความหลากหลายอนัเน่ืองมาจากนกัทฤษฎีการประเมินมีปรชัญา
ความเช่ือเก่ียวกับความจริง  และการก าหนดคุณค่า ท่ีแตกต่างกันจึงน าเสนอวิธีการประเมิน 
ท่ีแตกตา่งกนัไป ซึ่งขอจ าแนกเป็นวิธีการใหญ่ๆ  ไดด้งันี ้
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 1.  อัตนัยนิยม  (Subjectivism)  นักทฤษฎีการประเมินในแนวนี ้มีความเช่ือว่าจิต 
ไม่สามารถหยั่งรูไ้ดอ้ย่างแทจ้ริงว่าอะไรจริงอะไรเท็จ  มีคุณค่าหรือไม่มีคณุค่า  การตดัสินวา่อะไร
จรงิหรือเท็จ  มีคุณค่าหรอืไม่  เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กับจิตของผูน้ัน้ว่าจะมองความจริง
หรือคุณค่าอย่างไร  จึงไม่มีมาตรการท่ีแน่นอนในการก าหนดคุณค่าของสิ่งต่างๆ  ในทางปฏิบัติ  
นักประเมินจึงควรก าหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑใ์นการตัดสินคุณค่าขึน้มาเองดว้ย เหตุและผล   
สว่นจะเป็นท่ียอมรบัหรอืไม่ขึน้อยู่กับความรอบรู ้ ประสบการณ์และความสามารถในการปลกูฝัง
ศรทัธาในตัวผูใ้ช้สารสนเทศไดเ้พียงใด  นกัทฤษฎีกลุ่มนีจ้ึงนิยมท าการประเมินโดยเม้น  วิธีการ  
เชิงธรรมชาติ  (naturalistic approach)  ซึ่งอยูบ่นหลกัการของวิธีการด าเนินงานท่ียืดหยุน่ รวบรวม
ขอ้มูลอย่างรอบดา้นตามสภาพธรรมชาติและใชค้วามรูค้วามเช่ียวชาญเป็นเกณฑใ์นการสรุปผล  
นักทฤษฎีการประเมินท่ีสามารถจัดได้ว่านิยมวิธีประเมินแบบอัตนัยนิยม  เช่น  Stake (1975), 
Eisner (1975, 1979), Guba และ Lincoln (1981), Patton (1980, 1987)  เป็นตน้ 
 2.  ปรนัยนิยม  (Objectivism)  นกัทฤษฎีการประเมินในแนวนีมี้ความเช่ือว่า  มนุษยเ์รา
สามารถรูอ้ะไรจริงหรือเท็จ  มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า  การตดัสินใจว่าอะไรจริงหรือเท็จ  มีคุณค่า
หรือไม่   เป็นสิ่ งท่ีสามารถก าหนดเป็นมาตรการสากลได้เพราะความจริงเป็นสิ่ งสากล   
ถา้นกัประเมินมีความรอบรู ้ ประสบการณแ์ละมีการฝึกฝนจนถึงขัน้มาตรฐานแลว้จะตอ้งเห็นความ
จริงและคุณค่าของความจริงเหมือนกันหมด  แต่ท่ีผลออกมามีความหลากหลายเน่ืองจาก  
นักประเมินบางท่านยังไม่สามารถสรา้งเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและเขา้ไม่ถึงศาสตรอ์ย่างแทจ้ริง   
นกัทฤษฎีในกลุ่มนีจ้ึงท าการประเมินโดยเนน้  วิธีการเชิงระบบ  (systematic approach)  มีการ
วางแผนการด าเนินงานอย่างแน่ชัด  ใช้เครื่องมือมาตรฐานในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  พยายาม
ควบคุมตัวแปรแทรกซอ้นใหม้ากท่ีสุด  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ท่ีประกาศไวล้่วงหนา้  นักทฤษฎีการประเมินท่ีสามารถจัดไดว้่านิยมวิธีประเมินแบบปรนยั  เช่น  
Tyler (1950) , Cronbach (1963, 1980, 1982) , Rossi, Freeman แ ล ะ  Wright (1979) , Levin 
(1983)  เป็นตน้ 
 
 การประเมินเป็นกระบวนการสรา้งสรรคส์งัคมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางประชาธิปไตย  โดยมี
เป้าหมายเพื่อพฒันาและสรา้งประโยชนส์ขุแก่สงัคม  การประเมินเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดคุณค่า
ของสิ่งท่ีสนใจภายใตบ้รบิทของสงัคมท่ีท าการศกึษา  ส  าหรบัการเขา้ถึงคณุค่าของสิ่งตา่งๆ  ภายใต้
บริบทนัน้ๆ  ขึน้อยู่กับระบบความเช่ือและประสบการณ์ของนักประเมินว่าตอ้งการใช้มาตรการ
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ลกัษณะใดท าการตัดสินคุณค่า  ซึ่งนักประเมินต่างมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันจากความเช่ือในวิธี
อตันยันิยมจนถึงความเช่ือในวิธีปรนยันิยม 
 
นิยำมกำรประเมิน  (Definitions of Evaluation) 
 1.  การประเมิน = การวัด  ถ้าใชเ้ทคนิคการวดัท่ีดีย่อมจะเป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรบัการ
ประเมินท่ีถกูตอ้ง  (Thorndike and Hagen, 1969) 
 2.  การประเมิน = การวิจัยประยุกต์  การประเมินเป็นวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ท่ีต้องใช้
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร ์ การออกแบบ  เครื่องมือ  และการวิเคราะห ์ (Rossi, 1972, 1982)   
ใชห้ลกัการวิจยัมาใชเ้ป็นหลกัในงานประเมิน 
 3.  การประเมิน = การตรวจสอบความสอดคลอ้ง  การประเมินความส าเร็จจากความ
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ โครงการ  8  ปี  ของ Tyler (1932-1940) 
 4.  การประเมิน = การช่วยตัดสินใจ  กระบวนการเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  
ตวัอย่างแนวคิด  เช่น  Cronbach (1963) Alkin(1969) Stufflebeam และคณะ (1971)  ขอ้จ ากัด
ขาดความชดัเจนของเปา้หมายการประเมิน 
 5.  การประเมิน = การบรรยายอย่างลุ่มลึก  การบรรยายสิ่งท่ีมุ่งประเมินอย่างลึกซึง้  
รอบดา้น ผูมี้บทบาทดา้นนีคื้อ  Stake (1967)  ใชก้ารศกึษาเฉพาะกรณี  (case study)  
 6.  การประเมิน = การตัดสินคุณค่า  เป้าหมายของการประเมินอยู่ท่ีการตัดสินคุณค่า   
ผูมี้บทบาทดา้นนีคื้อ  Scriven (1967) Guba and Lincoln (1981 ) ผูป้ระเมินมีความรู ้ เช่ียวชาญ  
ประสบการณ ์
 ดังนัน้  การประเมิน  ค านิยามของการประเมิน  การท าความเขา้ใจถึงความหมายของ  
การประเมินว่าได้ร ับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองเริ่มต้นจากความเข้าใจท่ีว่าการประเมิน 
เป็นสิ่ งเดียวกับการวัดผลการเรียน รู ้ของผู้เรียน   (Measurement-oriented)  การประเมิน 
เป็นกระบวนการศึกษาสิ่งต่างๆ  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย  (Research-oriented)  การประเมิน 
เป็นการตรวจสอบการบรรลผุลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ (Objective-oriented)  การประเมิน
เป็นการช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  (Decision-oriented)  การประเมินเป็นการสนอง
สารสนเทศแก่ผู ้เก่ียวข้องทัง้หลายด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลึก  (Description-oriented)  และ 
การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งท่ีมุ่ งประเมิน  (Judgment-oriented)  การสืบทอดและ 
การพฒันากันมาอยา่งต่อเน่ืองท าใหค้วามหมายของการประเมินมีความชัดเจนและสมบูรณย์ิ่งขึน้  
(ศิรชิยั  กาญจนวาส,ี2552) 
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 การประเมิน  (Evaluation)  เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งทางสงัคม  (social Process)  ซึ่งมี
วตัถุประสงค ์ (objective)  หลกัอยู่ท่ีการตัดสินคุณค่าของสิ่งท่ีประเมินเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย  
(goal)  ของการพัฒนาคุณค่าและและอ านาจของสถาบันหรือองค์กรและสังคมโดยส่วนรวม   
การประเมินจึงเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของการพัฒนาอ านาจทางการเมืองและสังคม  กิจกรรม
ประเมินไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีปฏิสมัพนัธ์กับปัจจัยดา้นบุคคล ( human factors)  และปัจจัย
ด้านก ารเมื อ ง  (political factors)  ซึ่ ง เกิ ดขึ ้น อยู่ ตลอด เวลา   ซึ่ งก ารวิ จั ย ป ระ เมิ นผล   
เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมีการเก็บรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวัตถุวิสัย  (objectivity)   
ไม่ไดข้ึน้อยู่กับจิตวิสยั  (subjectivity)  ของผูป้ระเมินแต่เพียงอย่างเดียวในการจัดเก็บขอ้มูลจะมี
การใชเ้ครื่องมือ  ซึ่งสว่นมากตอ้งพฒันาขึน้มาโดยเฉพาะ  และมีการทดสอบว่าเครื่องมือมีความ
ตอ้งการ  ความเช่ือถือได ้ และมีความเหมาะสมกับกลุม่ประชากรเป้าหมายหรือไม่เครื่องมือเหลา่นี ้
จะมีตัววดัท่ีน ามาหาค่า  เพื่อใช้เป็นดัชนีหรือตวับ่งชีเ้ชิงประจักษ์เก่ียวกับการด าเนินงาน ปัญหา  
อุปสรรค  และความส าเรจ็ของโครงการ  เม่ือน ามาวิเคราะหแ์ลว้จะไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัโครงการว่า
เป็นอย่างไร  บรรลตุามเปา้หมายหรือไม่  มีผลกระทบอย่างไรและควรหรอืไม่ท่ีจะด าเนินการต่อไป   
หากด าเนินการต่อไป  ควรปรบัปรุงสิ่งใดบ้าง  เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มากยิ่งขึน้  
 
ควำมหมำยของค ำที่เก่ียวข้องกับกำรประเมิน 
 Assessmentเป็นการเสนอสารสนเทศ  และเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูต้ัดสิน
คุณค่าเอง  ซึ่งมักเก่ียวกับความดีงาม  ประโยชน ์ อันเป็นการตัดสินครัง้สุดทา้ย  ในทางปฏิบัติ   
ถา้เกณฑไ์ม่ชดัเจนจะใช ้ Assessment  มากกวา่  Evaluation  
 Evaluation  คือ  เป็นกระบวนการตดัสิน  คุณค่าสิ่งตา่ง อย่างระมดัระวงั  เป็นกระบวนการ
น าสิ่งท่ีจะประเมินไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานก าหนด  เป็นการพิจารณาหลกัฐานในสถานการณ ์
ท่ีก าหนด  เพ่ือก าหนดคุณค่าอย่างมีมาตรฐาน  แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิของกลุ่ม  หรือรายบุคคล   
เป็นกระบวนการรวบรวม  และเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนซ์ึ่งจะช่วยในการตดัสินใจท่ีดีส  าหรบั
ทางเลอืกท่ีเป็นไปไดห้ลายทาง  (Alternatives) 
 Appraisal  คือการประเมินตดัสินคุณค่าของโครงการว่าการอนุมัติใหด้  าเนินการ  หรือทุน
สนบัสนนุ  หรอืไม่  เพียงใด 
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 ตัวบ่งชี ้ หรือ  ตัวชีว้ัด  (indicators)  ถือวา่เป็นตวับง่ชีส้ภาวะสิ่งท่ีประเมิน  เป็นตวับง่ชีว้า่
การด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์  และมาตรฐานก าหนด   
โดยมีเกณฑก์ารตดัสนิ  
 เกณฑ์  (criteria)  หมายถึง  ระดับท่ีถือว่าเป็นคุณภาพ  หรือมาตรฐานท่ีถือว่าเป็น
ความส าเร็จของการด าเนินงาน  เกณฑ์จึงเป็นตัวตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติหรือผลท่ีได้รบั  
เกณฑอ์าจไดม้าจากมาตรฐานทางวิชาชีพมาตรฐาน  จ าแนกเกณฑอ์อกเป็น  2  ประเภท  คือ   
 เกณฑ์ สัมพัทธ์  (Relative Criterion)  เป็นเกณฑ์ท่ี ได้มาจากพฤติกรรมของกลุ่ม   
ถา้ผูป้ระเมินไม่สามารถหามาตรฐานท่ีจะน ามาเปรียบเทียบได ้ตอ้งพยายามหาโครงการอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาเปรยีบเทียบเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ     
 เกณฑ์สัมบูรณ์  (Absolute Criterion)  เป็นเกณฑ์ท่ีเราตัง้ไว ้ อาจจะเกิดขึน้ก่อนโดยมี
ความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุม่ 
 1.เกณฑ์  (criteria)  หมายถึง  ระดับท่ีถือว่าเป็นคุณภาพ  หรือมาตรฐานท่ีถือว่าเป็น
ความส าเร็จของการด าเนินงาน  เกณฑ์จึงเป็นตัวตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติหรือผลท่ี ได้รบั  
เกณฑอ์าจไดม้าจากมาตรฐานทางวิชาชีพมาตรฐาน  จ าแนกเกณฑอ์อกเป็นประเภท  คือ   
   1.1  เกณฑส์มัพทัธ์  (Relative  Criterion)  เป็นเกณฑท่ี์ไดม้าจากพฤติกรรมของ
กลุม่   ถา้ผูป้ระเมินไม่สามารถหามาตรฐานท่ีจะน ามาเปรยีบเทียบได ้ ตอ้งพยายามหาโครงการอ่ืน
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาเปรยีบเทียบเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ  และ   
   1.2  เกณฑส์มับูรณ ์ (Absolute  Criterion)  เป็นเกณฑท่ี์เราตัง้ไว ้ อาจจะเกิดขึน้
ก่อนโดยมีความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่มโมเดลหรือแบบจ าลอง  (Model)  หมายถึง   
แบบแผนหรอืแบบจ าลองท่ีแสดงความสมัพนัธ์หรือการเช่ือมโยงทฤษฎีท่ีเป็นนามธรรมสูก่ารปฏิบติั 
ท่ีเป็นรูปธรรม 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรประเมินมีดังนี ้
 1.  กระบวนกำรประเมิน  
   1.1  ประเมินได้ตรงประเด็น  (Relevance)  มีการก าหนดค าถามหรือประเด็น
ส  าคัญของการประเมินไดส้อดคลอ้งกับความตอ้งการจะช่วยใหผู้บ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสนใจ
ติดตามการประเมิน และช่วยเพิ่มโอกาสของการน าผลการประเมินไปใช ้
   1.2  วิธีการประเมินมีคุณภาพ  (Quality)  เลือกใช้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสม   
มีการควบคุมคุณภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ย่อมมีผลต่อ  
ความนา่เช่ือถือของการประเมิน  อนัจะสง่ผลตอ่การน าผลการประเมินไปใช ้
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 2.  ผลกำรประเมิน  
   2.1  ขอ้คน้พบสนองความตอ้งการ  (Responsiveness)  ในกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร  ผลการประเมินเป็นปัจจัยน าเขา้อย่างหนึ่งท่ีตอ้งน าไปพิจารณารว่มกับปัจจัยอ่ืนๆ   
ถ้าผลการประเมินสนองความต้องการจะช่วยเพิ่มโอกาสของการใช้ผลการประเมินส  าหรับ 
การตดัสนิใจเปลี่ยนแปลง  ปรบัปรุงหรอืพฒันา 
   2.2  ขอ้คน้พบมีความถูกตอ้ง  (Accuracy)  ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะจะตอ้งมี
คณุภาพในดา้นความถกูตอ้ง  เท่ียงตรง  เท่ียงธรรม  ทนัเวลา  (Timely)  ปัจจยัเหลา่นีมี้ผลโดยตรง
ตอ่การน าผลการประเมินไปใช ้
   2.3  เทคนิคการเผยแพร ่ ควรมีการระบุผูมี้อ  านาจในการตัดสินใจ  และผูอ้ยู่ใน
ข่ายการใช้ผลการประเมิน  เพื่อก าหนดปริมาณและความถ่ีของการสื่อสารระหว่างนักประเมิน  
กับผู้เก่ียวขอ้ง  วิธีการเผยแพร่ท่ีสามารถสรา้งความสนใจในข้อค้นพบมีส่วนช่วยเสริมการใช้
สารสนเทศจากการประเมินทัง้ระหวา่งการประเมิน  และหลงัสิน้สดุการประเมิน 
 
 3.  คุณลักษณะของผู้ประเมิน 
   3.1  ความน่าเช่ือถือ  (Credibility)  ถ้าผู้ประเมินมีคุณลักษณะท่ีน่าเช่ือถือ   
อันประกอบไปด้วย  มีความเช่ียวชาญทางการประเมิน  สามารถปรบัเปลี่ยนวิธีการประเมิ น 
ในสนองตอบความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีใจเป็นธรรม  ไม่อคติ  คุณลกัษณะเหล่านีจ้ะช่วย
สง่เสรมิการใชผ้ลการประเมิน 
   3.2  ทักษะการสื่อสาร  (Communication skills)  นักประเมินจ าต้องมีทักษะ 
การสื่อสารท่ีดี  สามารถเจรจา  ประสานงาน  มีมนุษยสมัพันธ์เชิงวิชาชีพในระดับท่ีเหมาะสม 
กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  ยอ่มมีผลทางบวกตอ่การใชผ้ลการประเมิน 
 
ประโยชนข์องกำรประเมินเพื่อน ำไปใช้ในเชิงกำรปฏิบัติกำรมีดังต่อไปนี ้
 1.  กำรใช้ในกำรตรวจสอบยืนยัน  (Legitimate use)  เป็นการใช้ผลการประเมิน   
เพื่อเป็นเหตุผลสนบัสนุน  หรือยืนยนัแนวทางการตดัสินใจท่ีไดก้ระท าไวก้่อนหนา้ ผลการประเมิน 
ท่ีไดเ้ป็นการสบืคน้  เพื่อน าผลมาใชย้ืนยนัผลการตดัสนิใจของผูบ้รหิารหรอืผูว้างนโยบาย 
 2.  กำรใช้ในเชิงสัญลักษณ์  (Symbolic use)  เป็นการใชผ้ลการประเมินเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการติดตามก ากับหรือควบคุมการประเมิน เพื่ อแสดงว่าการประเมินได้ด  าเนินไปตาม
แนวทางและระเบียบขัน้ตอนท่ีเหมาะสม  การใชใ้นลกัษณะนีจ้ึงไม่ไดส้นใจการน าผลไปใชป้ฏิบัติ
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โดยตรง  แต่เป็นการใช้ในการควบคุมคุณภาพของการประเมิน  จึงไม่อาจส่งผลกระทบต่อ  
การเปลี่ยนแปลงการด าเนินแผนงาน  โครงการ  หรอืงาน  เป็นตน้ 
 3.  กำรใช้ในเชิงปฏิบัติ  (Instrumental use)  การใชผ้ลการประเมินเป็นเครื่องมือในการ
ลงมือปฏิบัติ  ด  าเนินงาน  ซึ่งเป็นไปไดห้ลายลกัษณะ  เช่น  เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการพัฒนาหรือปรบัแผนงาน  ออกแบบโครงการ ปรบัเปลี่ยนวิธีด  าเนินงาน  ปฏิบัติการ
แกปั้ญหา  เป็นตน้  
 
กำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
 วิทวสั  รุง่เรืองผล  (2546)  ไดก้ลา่วถึงการวดัความพึงพอใจไวว้่า  เม่ือเริ่มตน้คิดว่าจะท า
การวดัความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารอยา่งมีหลกัการนัน้ มีกระบวนการท างาน  ดงันี  ้
 1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการประเมินไปเพื่ อประโยชน์อะไร  เช่น   
หากต้องการเพียงเพื่อทราบความพึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบัน  เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ  ก็ไม่จ  าเป็นต้องค านึงถึงการวางกรอบ  การวัด  
อยา่งตอ่เน่ือง  สามารถท าเป็นวิจยัเพื่อเก็บขอ้มลูไดเ้ลย  แตถ่้ามีแผนงานท่ีจะพฒันาเป็นดชันีความ 
พึงพอใจ  (customer Satisfaction Index)  เพื่ อ เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าหรือ 
ของผูร้บับริการในแต่ละปีหรือเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน  ระหว่างกลุม่ผลิตภัณฑ ์ ระหว่าง
สาขา  หรอืระหวา่งบรษิัทท่ีท าอยูใ่นประเทศไทยกับท่ีอยูป่ระเทศอ่ืนๆ  รวมทัง้การเปรยีบเทียบคูแ่ข่ง   
แนวทางการวดัความพงึพอใจก็จะเริ่มซบัซอ้นขึน้  ในขัน้ตอนการวางกรอบและเกณฑก์ารวดัเพื่อให้
เกิดการเปรยีบเทียบกนัไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
 2.  ก าหนดปัจจัยท่ีจะใชว้ัดความพึงพอใจ  โดยก าหนดว่าจะใช้ปัจจัยใดบา้งเป็นตัวชีว้ัด
คะแนนความพงึพอใจโดยรวม  และควรใหน้  า้หนกัแตล่ะปัจจยัเทา่ไร  เช่น  ในการวดัความพงึพอใจ
ของลูกค้าการบินไทย  ปัจจัยท่ีใช้วัดก็แยกเป็น  3  กลุ่มหลักๆ  คือ  การบริการก่อนขึน้เครื่อง  
ระหว่างอยู่บนเครื่อง  และหลงัลงจากเครื่อง  ในดา้นการบรกิารก่อนขึน้เครื่องก็ยงัแยกปัจจัยย่อย
ออกเป็น  ความสะดวกในการส  ารองท่ีนั่ง  ซือ้ตั๋ว  บรกิารของพนกังานเคานเ์ตอร ์ เป็นตน้ 
 การไดม้าซึ่งปัจจยัท่ีจะใชเ้ป็นตวัชีว้ดั  เป็นขัน้ตอนท่ีตอ้งอาศยัความรว่มมือระดมความเห็น
จากหลายฝ่าย  และควรท าการทดสอบปัจจยัเหลา่นีก้่อนน ามาท าการประเมินจรงิ  เพื่อใหแ้น่ใจว่า
ปัจจัยท่ีก าหนดไม่ซ  า้ซอ้นกันเกินไปหรือขาดปัจจัยส  าคัญบางตัวไป  รวมถึงควรท าการประเมิน
ความส าคัญของปัจจัยแต่ละตัว  เพื่อน ามาถ่วงน า้หนักในการวัดความพึงพอใจรวมด้วย  เช่น   
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ในธุรกิจสายการบิน  ปัจจัยดา้นความตรงต่อเวลาน่าจะมีน า้หนักความส าคัญมากกว่าอุปกรณ์ 
เพื่อความบนัเทิงบนเครื่องบิน 
 3.  ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัด ปกติแลว้เท่าท่ีท าการศึกษากันอยู่จะใช้  Likert Scale  
ดว้ยการใหค้ะแนนความพึงพอใจแต่ละปัจจัยจาก  1  ถึง  5  โดย  5  คือ  พอใจมากท่ีสดุ  4 คือ  
พอใจมาก  3  คือ  พอใจปานกลาง  2  คือ พอใจนอ้ย  และ  1 คือ  พอใจนอ้ยท่ีสดุ  การใช ้ Scale 
1  ถึง  5  นี ้ ช่วงห่างของคะแนน  5  ระดับ  ซึ่งเพียงพอท่ีจะแสดงค่าความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน
ของลกูคา้ไดแ้ต่ก็ไม่กวา้งจนความเห็นท่ีผิดแปลกในลกัษณะท่ีใหค้ะแนนสงูหรอืต ่าเกินไป  จะมีผล
ตอ่คา่เฉลี่ยของความพงึพอใจอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติ 
 4.  ก าหนดวิธีการวัดความพึงพอใจในขั้นนี ้  ก็ คือ  ขั้นของการท าวิจัยเชิงปริมาณ  
(QuantitativeResearch)  ท่ีตอ้งก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติเพื่อใหเ้กิดการกระจายตัว
ของลกูคา้ท่ีสุม่มาท าการวดัความพึงพอใจ  รวมถึงการก าหนดขนาดของตวัอย่างท่ีใชใ้นการวดัค่า
วา่ควรมีจ านวนเทา่ไร  โดยอาศยัเทคนิคการวิจยั 
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- งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกู
สิ่งก่อสรา้ง 
-งานดา้นการศกึษา 
- งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทา 
สาธารณภยั 
- งานดา้นสาธารณสขุ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพกรอบแนวคิดในการรายงานส ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการ

ตามตัวชีว้ัดท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 

 
 

- ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอน
การใหบ้รกิาร 
- ความพงึพอใจตอ่ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
- ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 
- ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

ระดบัความพงึพอใจของประชาชนในการรบับรกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม 
อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 

ประชาชนผูร้บับรกิาร 



 
 

บทที ่3 
 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 
รายงานส ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการตามตัวชีว้ัดท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติ 

ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  
ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  เพื่อทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค ์
ของการวิจยัท่ีตัง้ไว ้โดยไดก้ าหนดรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 
ข้ันตอนกำรวิจัยและประเมินผล      
 1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
   1.1  ประชากร 
   1.2  กลุม่ตวัอยา่ง  
 2.  ออกแบบประเมินผล (แบบสอบถามออนไลน)์  
 3.  ส  ารวจความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถาม (แบบสอบถามออนไลน)์ 
 4.  เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน  การวิเคราะหข์อ้มลูและเขียนรายงานสรุป 
 5.  การรว่มตรวจสอบความถกูตอ้งและคืนขอ้มลูใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.  ประชำกร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิารตามตวัชีว้ดัท่ี  1  
มิติท่ี  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการของขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ครัง้นี ้คือ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  
ประกอบไปดว้ย  หมู่ท่ี 1  บา้นสวนป่าน  หมู่ท่ี 2  บา้นหนองปลิง  หมู่ท่ี 3  บา้นท่างาม  หมู่ท่ี 4  
บา้นใหม่ใต ้ หมู่ท่ี 5  บา้นยาง  หมู่ท่ี 6  บา้นเขาไรศ่รรีาชา  หมู่ท่ี 7  บา้นใหม่เหนือ  หมู่ท่ี 8  บา้น 
วงัหนองแดง  หมู่ท่ี 9  บา้นปักตามี  หมู่ท่ี 10  บา้นหวัคงคา  หมู่ท่ี 11  บา้นหวัวงั  หมู่ท่ี 12  บา้น 
วงัเจ๊ก  หมู่ท่ี 13  หนองสลงุ  จ านวน  5,325 คน 
 
 2.  กลุ่มตัวอย่ำง 
    กลุม่ตวัอย่างในการการส  ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการตามตวัชีว้ดัท่ี  1  
มิติท่ี  2  มิติดา้นคุณภาพการให้บริการของขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ครัง้นี ้ คือ   
กลุม่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  ท่ีมารบับริการดา้นต่างๆ  คือ  
1) งานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง  2) งานดา้นการศึกษา  3) งานดา้นเทศกิจหรือ
ปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  4) งานดา้นสาธารณสขุ  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอ
วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก   
 ทัง้นี ้ในช่วงเวลาปัจจุบนัยงัพบผูติ้ดเชือ้รายใหม่จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้โคโรน่า  2019  หรอื Covid-19 คณะผูป้ระเมินฯ จึงขอปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค โดยวิธีเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ดว้ยวิธีการเก็บส  ารวจ รวบรวม
ขอ้มูล การใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Qr Code) เพื่อสะดวกรวดเร็วในการเก็บส  ารวจ และรวบรวม
ขอ้มูล และเป็นการรกัษามาตรการและเพื่อความปลอดภัยทัง้ผูป้ระเมินฯ และผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 
176 คน 
 
 ออกแบบประเมินผล (แบบสอบถำม) ร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยนเรศวร 
กับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การออกแบบสอบถามเพื่ อให้ตรงกับวัตถุประสงค์  หรือก าหนดจุดมุ่งหมายของ
แบบสอบถาม ผูส้รา้งแบบสอบถามใหช้ัดเจนว่าแบบสอบถามจะถูกน าไปสอบถามเพื่อประเมิน  
ในเรื่องใดบา้ง  มีความครบถ้วนครอบคลุมว่าจะมีประเด็นใดบา้ง  หรือครอบคลุมประเด็นหลกั 
ประเด็นย่อยอย่างไรบา้ง  เพื่อใหเ้หมาะสมกับเรื่องท่ีจะวดั และลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง  อีกทัง้
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รว่มกันตรวจทานเพื่อการแกไ้ข  ปรบัปรุง ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ขัน้ตอน  คือ  ขัน้ตอนแรกตรวจทาน
โดยผูส้รา้งแบบสอบถามเอง  ตอนท่ีสองตรวจสอบพิจารณาใหค้  าแนะน าและวิจารณ์โดยผูรู้ห้รือ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้  านาญการ  เพื่อสะทอ้นความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือมีขัน้ตอนการด าเนินการ  ดงันี 
 
 1.  ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ (Online) 
  - การศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
  - วิเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของการวิจยับนพืน้ฐานของกรอบแนวคิดในการวิจยั 
  - น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดแนวทางในการหาปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่ออ านาจหน้าท่ี  
โครงสรา้งหน่วยงาน  ภารกิจ  และงานการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 2.  น าเครื่องมือท่ีสรา้งและพัฒนาขึน้มาประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งเก่ียวกับขอ้มูลพืน้ฐานของ
พืน้ท่ีประเมิน  ขัน้ตอนและกระบวนการการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
และดา้นหรือภารกิจในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  เพื่อความถูกต้อง 
ของแบบสอบถาม 
 3.  น าเครื่องมือมาปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อความถกูตอ้งแม่นย าของแบบสอบถาม  จากนัน้จึง
จดัท าแบบสอบถามแบบออนไลน ์ เพื่อเตรยีมน าไปใชจ้รงิตอ่ไป 
 
ส ำรวจควำมคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถำม (Online) 
 การส  ารวจความคิดเห็นโดยการใชแ้บบสอบถาม (Online) จากประชาชนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่างาม  โดยคณะผูป้ระเมินใหผู้ต้อบแบบสอบถามโดยการสแกน  Qr Code 
แบบสอบถาม เพื่อกรอกขอ้มูลและตอบค าถามในแบบสอบถามดว้ยตนเอง เพื่อสง่และรวบรวม
ขอ้มลูลงในระบบและแปรผลตอ่ไป 

 1.  ขัน้เตรียมการ  โดยผูป้ระเมินไดป้ระสานงานและประประชุมร่วมกันเก่ียวกับพืน้ท่ี  
เขา้รบัการประเมิน  ขอ้มูลพืน้ฐานของพืน้ท่ี  หลกัการ  เกณฑก์ารประเมิน  และการปฏิบติัรว่มกัน
เก่ียวกับประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอ 
วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
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 2.  ขัน้การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยการใชแ้บบสอบถาม 
(Online) จากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  โดยคณะผู้ประเมินให้ผูต้อบ
แบบสอบถามโดยการสแกน Qr Code แบบสอบถาม เพื่อเป็นการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social 
distancing) โดยคณะผูต้อบแบบสอบถามทางออนไลน ์ทัง้สิน้  จ านวน  176  ตวัอยา่ง   
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน  กำรวิเครำะหข้์อมูลและเขียนรำยงำนสรุป 
 ลกัษณะเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  คือ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเป็นการเว้น
ระยะห่างทางสังคม  (Social distancing) เก่ียวกับการรับบริการเก่ียวกับความพึงพอใจ   
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  ประกอบดว้ย  3  สว่น  
ไดแ้ก่ 
 
  สว่นท่ี 1  ลกัษณะทั่วไปของขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการรบั
บริการเก่ียวกับความพึงพอใจ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัด
พิษณุโลก  ประกอบดว้ย  ขอ้ค าถาม  5  ขอ้  คือ  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และช่องทาง
ท่ีไดร้บัขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ  เป็นตน้  จากองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  ลกัษณะแบบสอบถาม
ออนไลนเ์ลอืกตอบ  และแบบปลายเปิดเติมขอ้ความในช่องวา่ง 
 
 สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในขัน้ตอนและกระบวนการการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ประกอบดว้ย  4  ดา้นคือ 
  1.  ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
  2.  ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร 
  3.  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 
  4.  ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 โดยแบบสอบถามความพึงพอใจเฉพาะด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ประกอบดว้ยค าถาม  4  ดา้น  ดงันี ้ 
  1. งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง 
  2. งานดา้นการศกึษา 
  3. งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  4. งานดา้นสาธารณสขุ 
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 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ ของ Likert Scale  
ดว้ยการใหค้ะแนนความพึงพอใจแต่ละปัจจัยจาก  1  ถึง  5  โดย  5  คือ  พอใจมากท่ีสดุ  4 คือ  
พอใจมาก  3  คือ  พอใจปานกลาง  2  คือ พอใจนอ้ย  และ  1 คือ  พอใจนอ้ยท่ีสดุ  การใช ้ Scale1  
ถึง  5  นี ้ ช่วงห่างของคะแนน  5  ระดับ  ซึ่งเพียงพอท่ีจะแสดงค่าความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน  
เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีโอกาสเลือกตอบไดต้ามความเป็นจริง  คณะผูป้ระเมินไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการพิจารณา  ดงันี ้
  ระดบั  1  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
  ระดบั  2  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
  ระดบั  3  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
  ระดบั  4  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 
  ระดบั  5  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 
 สว่นท่ี 3  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 
กำรวิเครำะหข้์อมูล 
 

 เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในปีงบประมาณ  2655  เสร็จสิน้แลว้  จึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามออนไลนด์ังกลา่วมาประมวลผลในคอมพิวเตอรแ์ลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มูลผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถามออนไลน ์ จ านวน  176  ราย ประกอบดว้ย  ขอ้มูลทั่วไปของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านกิจกรรม
สาธารณะของประชาชนผูม้ารบับรกิาร  และขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ  โดยท าการอธิบายดว้ยสถิติ  
ค่าเฉลี่ย  รอ้ยละ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อใหก้ารแปรผลและแปรความหมายของ  
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงกัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี ้ ผู ้ประเมินจึงได้ใช้สัญลักษณ ์  
อกัษรยอ่  และค ายอ่ตา่งๆ ดงันี ้
 
 N  แทน  จ านวนคนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 X  แทน  แทนคา่เฉลี่ยของคะแนน 
 S.D.  แทน  คา่คะแนนสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผูป้ระเมินไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง  ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามล าดบัดงันี ้
 ส่วน ท่ี  1  ลักษณ ะทั่ วไปของผู้ร ับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่างาม 
อ าเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อบรรยายคุณลักษณะของผู้ร ับบริการขององค์การบริหาร  
สว่นต าบลทา่งาม 
 ส่วนท่ี 2  ในการตอบวัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 1  ท่ีตอ้งการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  คือ1)  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ   
4) ความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ในเชิงสถิติพรรณนา  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  คา่รอ้ยละ  
คา่เฉลี่ย  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  น ามาจัดระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการจากองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทา่งาม 
 
 ในส่วนการตอบวัตถุป ระสงค์ข้อ ท่ี2  ท่ีต้อ งการประเมิ นระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนผูม้ารบับรกิารดา้นกิจกรรมสาธารณะของประชาชนผูม้ารบับรกิารขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ 1) งานดา้นโยธา การขออนุญาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง  2) งานดา้น
การศึกษา  3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   4) งานด้านสาธารณสุข 

ในเชิงสถิติพรรณนา  ได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
น ามาจัดระดับความพึงพอใจของผูร้บับริการจากองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  โดยมีเกณฑ์
การประเมินความพงึพอใจในภาพรวม และเกณฑก์ารประเมินรายขอ้ 

 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการรบับริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก ใช้การเขียนความเรียง 
เชิงพรรณนา  โดยมีเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  และเกณฑก์ารประเมินรายขอ้ 
ดงันี ้
 
 (1)  เกณฑก์ารจดัระดบัความพงึพอใจในภาพรวมคือ  ใช ้mean±S.D. โดยน ามาจดัระดบั
ความพงึพอใจได ้ ดงันี ้
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 คา่ต ่าสดุ ถึง mean – S.D. แสดงวา่ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารนอ้ย 
 คา่ mean – S.D. ถึง mean + S.D. แสดงวา่ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารปานกลาง 
 คา่ mean + S.D. ถึงสงูสดุ  แสดงวา่ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมาก 
 
 (2) เกณฑก์ารประเมินรายขอ้ ผูป้ระเมินไดแ้บง่ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยใชเ้กณฑใ์ห้
คะแนนตามแนวคิด เบสท ์(Best, 1977 หนา้ 174  อา้งใน ถนอมวงศ ์หาญมนตร,ี2548  
หนา้ 48) ดงันี ้
 
  ระดบัคะแนน  =   
 
 
  ระดบัคะแนน  =  
 
     = 0.8 
 
จดัเป็นช่วงระดบัคะแนน ไดด้งันี ้
 
 คา่เฉลี่ย 4.41-5.00 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ย 3.41-4.40 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมาก 
 คา่เฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารปานกลาง 
 คา่เฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารนอ้ย 
 คา่เฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารนอ้ยท่ีสดุ 
 
 (3)  น าค่าเฉลี่ย ( x̄) ท่ีค  านวณไดจ้ากแบบสอบถาม มาหาค่าเป็นรอ้ยละ เทียบตามเกณฑ ์ 
ดงันี ้
 
  คะแนน   ระดบัความพงึพอใจ  รอ้ยละ 
  1.00 – 1.80  นอ้ยท่ีสดุ   0 – 29 
  1.81 – 2.60  นอ้ย    30 – 49 

คา่สงูสดุ – คา่ต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

5–1 
5 
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ผลรวมรอ้ยละของความพงึพอใจทกุดา้น 

จ านวนงานทัง้หมดท่ีประเมิน 

  2.61 – 3.40  ปานกลาง   50 – 69 
  3.41 – 4.40  มาก    70 – 79 
  4.41 – 5.00  มากท่ีสดุ   80 – 100 
 
ร้อยละของระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 
 
 ระดบัความพงึพอใจมากกวา่รอ้ยละ 95 ขึน้ไป 10 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  95  9 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  90  8 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  85  7 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  80  6 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  75  5 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  70  4 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  65  3 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  60  2 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจไม่เกินรอ้ยละ  55  1 คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  0 คะแนน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
  = 
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กำรร่วมตรวจสอบควำมถูกต้องและคืนข้อมูลให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 หลงัจากการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ การวิเคราะหข์อ้มูล  ประมวลและ
สรุปผลท่ีไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับรกิารดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพิษณุโลก  คือ  1) ความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   2) ความพึ งพอใจต่อช่ อ งทางการให้บ ริการ   
3) ความพึงพอใจดา้นเจ้าหนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  และ 4) ความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก   
อีกทั้งความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านกิจกรรมสาธารณะของประชาชน 
ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   1) งานด้านโยธา การขออนุญ าต 
ปลูกสิ่งก่อสรา้ง  2) งานด้านการศึกษา  3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4) งานดา้นสาธารณสุขเพื่อมาร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้งในดา้นต่างๆ  เช่น  ความถูกตอ้ง 
ของขอ้มูลพืน้ฐาน  สภาพทั่วไปหรอืบรบิทของพืน้ท่ี  ความถูกตอ้งของเครื่องมือ  และความถกูตอ้ง
ของเอกสารรายงานการประเมิน  ก่อนการเขา้เลม่รายงานฉบบัสมบูรณ ์  



 
 

บทที ่4 
 

ผลกำรส ำรวจ 
 
 

รายงานส ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการตามตัวชีว้ัดท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติ 
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการประจ าปีงบประมาณ  2655  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  
อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การใหบ้ริการ โดยผลประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการส  ารวจครัง้นีคื้อการปรบัปรุงคุณภาพ  
การใหบ้ริการ และน าเสนอขอรบัการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ 
ในการขอรบัเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส  าหรบั
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง  ทั้งนี ้การส  ารวจประเมินโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก 
กลุม่ตวัอย่างท่ีเขา้รบับริการโดยตรงจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  จ านวนทัง้สิน้  109  คน   
จากการส  ารวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพื่ อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) สามารถน าเสนอผลการส  ารวจได ้ดงันี ้ 

 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของประชาชน 
สว่นท่ี 2 ความพงึพอใจในขัน้ตอนและกระบวนการการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย  
  2.1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจ

ต่อช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้าน  
สิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง 
   2.2 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้าน  
สิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา 

  2.3 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้าน  
สิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
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  2.4 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้าน 
สิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ 

 สว่นท่ี 3  แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ ความพงึพอใจทัง้หมด 
 สว่นท่ี 4  ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม หรอืปัญหาท่ีพบจากการใชบ้รกิาร 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐำนและข้อมูลกำรรับบริกำรของประชำชน 
ตำรำง 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละข้อมูลพืน้ฐำนของประชำชน  

ข้อมูลพืน้ฐำนและข้อมลูกำรรับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 73 41.50 
หญิง 103 58.50 
รวม 176 100.00 

 

อำยุ   
ต ่ากวา่ 20 ปี  14 8.00 
21 - 30 ปี 9 5.10 
31 - 40 ปี 32 18.20 
41 - 50 ปี 64 36.40 
51 - 60 ปี 37 21.00 
61 ปี ขึน้ไป 20 11.40 
รวม 176 100.00 

 

ข้อมูลพืน้ฐำนและข้อมลูกำรรับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด   

ประถมศกึษา 104 59.10 
มธัยมศกึษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเทา่/อนปุรญิญา 51 29.00 
ปรญิญาตร ี 21 11.90 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 0 0.00 
รวม 176 100.00 
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ข้อมูลพืน้ฐำนและข้อมลูกำรรับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
อำชีหลักในปัจจุบัน   

ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ/บุคลากร ลกูจา้งภาครฐั 5 2.80 
เกษตรกร 87 49.40 
คา้ขาย/ภาคธุรกิจ 32 18.20 
รบัจา้ง/ลกูจา้ง/พนกังานเอกชน/อาชีพอิสระ 21 11.90 
นกัเรยีน/นิสติ - นกัศกึษา 14 8.00 
ผูส้งูอาย ุ/ ไม่มีงานประจ า / แม่บา้น 19 10.80 
รวม 109 100.00 

 

กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ    
ปา้ยประกาศของหมู่บา้น 0 0.00 
รถกระจายขา่วสาร 0 0.00 
ผูน้  าชุมชน / เสยีงตามสาย / หอกระจายขา่ว 176 100.00 
ญาติพี่นอ้ง / เพื่อนบา้น 147 83.50 
ประชุมประจ าเดือน 5 2.80 
อินเตอรเ์น็ต / เว็ปไซด ์ 0 0.00 
รวม 176 100.00 

 
จากตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มูลพืน้ฐานของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม

ออนไลน ์ พบวา่  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  103  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  58.50  มีอายุระหวา่ง  
41 - 50 ปี  จ านวน  64  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  36.40  ระดับการศึกษาสูงสุด  คือ  ประถมศึกษา 
จ านวน  104  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  59.10  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร  จ านวน  87  คน   
คิดเป็นรอ้ยละ  49.40  และไดร้บัขอ้มลูข่าวสารตา่งๆ  จากผูน้  าชุมชน / เสยีงตามสาย / หอกระจาย
ขา่ว จ านวน  176  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  ตามล าดบั 
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 ส่วนที่ 2  การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการดา้นคุณภาพ 
การใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถจ์ ั งหวดัพิษณุโลก  คือ  

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจ  
ต่อช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจ  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง 
  2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจ  
ต่อช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจ  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีงานดา้นการศกึษา 
 3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
 4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ 
 

ในเชิงสถิติพรรณนา  ไดแ้ก่  คา่ความถ่ี  คา่รอ้ยละ  คา่เฉลี่ย  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
น ามาจดัระดบัความพึงพอใจของผูร้บับรกิารจากองคก์ารบริหารสว่นต าบลทา่งาม  ผลการประเมิน
ของการวิเคราะหข์อ้มูลการประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อองคก์ารบริหาร
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก ปรากฏผลดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้
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 ตำรำงที่  2.1  แสดงความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการงานบริการงาน
ดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้งท่ีมีตอ่องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ์
จงัหวดัพิษณุโลก  

 

ควำมพึงพอใจของประชำชน ในงำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำงที่มี
ต่อองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 

 

งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง 

ระดับควำมพงึพอใจ 

ค่ำเฉล่ีย 

( x̄) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน(S.D.) 

ร้อยละ
(%) 

ความพึ งพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้รกิาร 

4.41 0.74 88.30 

ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร 4.48 0.66 89.66 
ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 4.58 0.62 91.59 
ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.49 0.65 89.77 

รวม 4.49 0.67 89.83 
  

จากตาราง  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน ในงำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำต

ปลูกส่ิงก่อสร้ำง ท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  
ภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ( x̄) = 4.49  S.D.= 0.67  คิดเป็นร้อยละ  
89.83  โดยพบว่า  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ มีค่ารอ้ยละ  91.59  รองลงมาคือ 
ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  รอ้ยละ  89.77  ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร  
 รอ้ยละ  89.66  และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  รอ้ยละ  88.30  
ตามล าดบั 
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ตำรำงที่  2.2  แสดงความพงึพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการงานดา้นการศึกษา  
ท่ีมีตอ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  

 

 ควำมพึงพอใจของประชำชน ในงำนด้ำนกำรศึกษำ  ที่มีต่อองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลท่ำงำม 

 

งำนด้ำนกำรศึกษำ 

ระดับควำมพงึพอใจ 
ค่ำเฉล่ีย 

( x̄) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน(S.D.) 

ร้อยละ
(%) 

ความพึ งพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้รกิาร 

4.52 0.62 90.34 

ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร 4.53 0.63 90.57 
ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 4.57 0.62 91.36 
ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.53 0.65 90.57 

รวม 4.54 0.63 90.71 
  
 จากตาราง  พบวา่  ความพงึพอใจของประชาชน ในงำนด้ำนกำรศึกษำท่ีมีตอ่องคก์าร
บริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพิษณุโลก  ภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ ม ำก ที่ สุ ด   ( x̄) =  4.54  S.D.=  0.63  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ   90.71  โด ยพ บ ว่ า   
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  รอ้ยละ  91.36  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการใหบ้รกิาร  รและความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่ารอ้ยละคะแนนเท่ากนัคือ  
90.57  และความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  รอ้ยละ  90.34  ตามล าดบั 
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 ตำรำงที่  2.3  แสดงความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการในงานดา้นเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัด
พิษณุโลก  
 
 ควำมพึงพอใจของประชำชน ในงำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  
ที่มีต่อองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 

 

งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 

ระดับควำมพงึพอใจ 
ค่ำเฉล่ีย 

( x̄) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน(S.D.) 

ร้อยละ
(%) 

ความพึ งพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้รกิาร 

4.41 0.74 87.73 

ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร 4.47 0.66 88.98 
ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 4.59 0.62 91.25 
ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.49 0.62 89.32 

รวม 4.49 0.66 89.32 
  
 จากตาราง   พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน  ในงำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัยท่ีมีต่อองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  
ภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดัมำกที่สุด  ( x̄) = 4.49  S.D.= 0.66  คิดเป็นร้อยละ  
89.32  โดยพบว่า  ความพึงพอใจด้านเจ้าหนา้ท่ีผู ้ให้บริการ มีค่ารอ้ยละ  91.25  รองลงมาคือ 
ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  รอ้ยละ  89.32  ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร  
รอ้ยละ  88.98  และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   รอ้ยละ  87.73  
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 ตำรำงที่  2.4  แสดงความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารบับริการในงานดา้นสาธารณสขุ 
มีตอ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  
 
 ควำมพึงพอใจของประชำชน ในงำนด้ำนสำธำรณสุข ที่มีต่อองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลท่ำงำม 

 

งำนด้ำนสำธำรณสุข 

ระดับควำมพงึพอใจ 
ค่ำเฉล่ีย 

( x̄) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน(S.D.) 

ร้อยละ
(%) 

ความพึ งพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้รกิาร 

4.48 0.67 89.09 

ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร 4.51 0.66 89.77 
ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 4.59 0.62 91.36 
ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.50 0.67 89.43 

รวม 4.52 0.65 89.91 
  
 จากตาราง   พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนด้ ในงำนด้ำนสำธำรณสุข  ท่ีมีต่อ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  ภำพรวมมีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก  ( x̄) = 4.52  S.D.= 0.65  คิดเป็นร้อยละ  89.91  โดยความพึงพอใจ 
ด้านเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บริการ มีค่าร ้อยละ  91.36  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง 
การใหบ้ริการ  รอ้ยละ  89.77  ความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  รอ้ยละ  89.43  และ
ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  รอ้ยละ  89.09  ตามล าดบั 
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ควำมพึงพอใจเฉพำะด้ำนที่ได้รับบริกำร   
ตำรำงที่แสดงค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และร้อยละ ควำมพึงพอใจทั้งหมด  
 

เฉพำะด้ำนที่ได้รับบริกำร 𝒙 S.D. 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรในภำพรวมทั้งหมด 4.51 0.65 89.94 8 
 
จากตารางแสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และรอ้ยละ  ความพึงพอใจ 

ต่อการไดร้บับรกิาร  พบว่า  ในภาพประชาชนพึงพอใจรอ้ยละ  89.94  คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ ์ 
มีคา่เทา่กบั  8  คะแนน  

 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะควำมคิดเหน็เพิม่เตมิ หรือปัญหำทีพ่บจำกกำรใช้บริกำร 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากการรบับริการขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  ใชก้ารเขียนความเรียงเชิงพรรณนา 
ในภาพรวม  ดงัตอ่ไปนี ้
 - 

 



 

 

บทที ่5 
 

บทสรุป  อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

 
 รายงานส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้ร ับบริการตามตัวชี ้วัดท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติ 
ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
มีสรุปผล  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงันี ้  
 
 1.  จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
  1.1  เพื่ อส  ารวจประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 
ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
  1.2  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน  ท่ีมีต่อความพึงพอใจ 
ของประชาชนผู้มาใช้บริการมีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอ 
วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 
 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  2.1  ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินครัง้นี ้ คือ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
พื ้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุ โลก ประกอบไปด้วย  
หมู่ ท่ี 1  บ้านสวนป่าน  หมู่ ท่ี 2  บ้านหนองปลิง  หมู่ ท่ี 3  บ้านท่างาม  หมู่ ท่ี 4  บ้านใหม่ใต ้  
หมู่ท่ี 5  บา้นยาง  หมู่ท่ี 6  บา้นเขาไรศ่รีราชา  หมู่ท่ี 7  บา้นใหม่เหนือ  หมู่ท่ี 8  บา้นวงัหนองแดง  
หมู่ท่ี 9  บา้นปักตามี  หมู่ท่ี 10  บา้นหวัคงคา  หมู่ท่ี 11  บา้นหวัวงั  หมู่ท่ี 12  บา้นวงัเจ๊ก  หมู่ท่ี 13  
หนองสลงุ  จ านวน  5,325 คน 
  2.2  กลุม่ตวัอยา่ง  กลุม่ตวัอยา่งในการประเมินครัง้นี ้ คือ  กลุม่ประชาชนท่ีอาศยั
อยู่ในพื ้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ท่ีมารบับริการด้านต่างๆ  คือ 1) งานด้านโยธา  
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง  2) งานดา้นการศึกษา  3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย  4) งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ ์ 
จงัหวดัพิษณุโลก   
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 ทัง้นี ้ในช่วงเวลาปัจจุบันยังพบผูติ้ดเชือ้รายใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชือ้โคโรน่า  2019  หรือ Covid-19 คณะผูป้ระเมินฯ จึงขอปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
การแพรร่ะบาดของโรค โดยวิธีเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ดว้ยวิธีการเก็บส  ารวจ 
รวบรวมขอ้มูล การใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Qr Code) เพื่อสะดวกรวดเร็วในการเก็บส  ารวจ และ
รวบรวมขอ้มลู และเป็นการรกัษามาตรการและเพื่อความปลอดภยัทัง้ผูป้ระเมินฯ และผูใ้หข้อ้มลู 
 
 3.  ออกแบบประเมินผล (แบบสอบถำมออนไลน)์ ร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย
นเรศวรกับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การออกแบบสอบถามเพื่ อให้ตรงกับวัตถุประสงค์  หรือก าหนดจุดมุ่งหมายของ
แบบสอบถาม ผูส้รา้งแบบสอบถามใหช้ัดเจนว่าแบบสอบถามจะถูกน าไปสอบถามเพื่อประเมิน  
ในเรื่องใดบา้ง  มีความครบถ้วนครอบคลุมว่าจะมีประเด็นใดบา้ง  หรือครอบคลุมประเด็นหลกั 
ประเด็นย่อยอย่างไรบ้าง  เพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะวัด และลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง   
อีกทั้งรว่มกันตรวจทานเพื่อการแก้ไข  ปรบัปรุง ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ขัน้ตอน  คือ  ขั้นตอนแรก
ตรวจทานโดยผูส้รา้งแบบสอบถามเอง  ตอนท่ีสองตรวจสอบพิจารณาใหค้  าแนะน าและวิจารณ์ 
โดยผู้รูห้รือผูเ้ช่ียวชาญหรือผู้ช  านาญการ  เพื่อสะทอ้นความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือมีขั้นตอน  
การด าเนินการ  ดงันี ้
 
 1.  ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ 
  - การศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
  - วิเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของการวิจยับนพืน้ฐานของกรอบแนวคิดในการวิจยั 
  - น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดแนวทางในการหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออ านาจหน้าท่ี  
โครงสรา้งหน่วยงาน  ภารกิจ  และงานการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 2.  น าเครื่องมือท่ีสรา้งและพัฒนาขึน้มาประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเก่ียวกับขอ้มูลพืน้ฐาน 
ของพืน้ท่ีประเมิน  ขัน้ตอนและกระบวนการการใหบ้รกิารดา้นตา่งๆ  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
และดา้นหรือภารกิจในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  เพื่อความถูกต้อง 
ของแบบสอบถาม 
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 3.  น าเครื่องมือมาปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อความถกูตอ้งแม่นย าของแบบสอบถาม  จากนัน้จึง
จดัแบบสอบถามออนไลน ์ เพื่อเตรยีมน าไปใชจ้รงิตอ่ไป 
 
 4.เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน  กำรวิเครำะหข้์อมูลและเขียนรำยงำนสรุป 

  
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของประชาชน 
สว่นท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอ 

วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ประกอบดว้ย  
 2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  

ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง 

 2.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา 
  2.3 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  2.4 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ 
   

 สว่นท่ี 3 ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม หรอืปัญหาท่ีพบจากการใชบ้รกิาร 
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5.  สรุปผลกำรประเมิน  การสรุปผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้บับริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  สามารถ
สรุปผล  ดงันี ้

 5.1  ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 
อ ำเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  พบว่า  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  103  คน  คิดเป็น
รอ้ยละ  58.50  มีอายุระหว่าง  41 - 50 ปี  จ านวน  64  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  36.40  ระดับ
การศึกษาสงูสดุ  คือ  ประถมศกึษา จ านวน  104  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  59.10  สว่นใหญ่ประกอบ
อาชีพ เกษตรกร  จ านวน  87  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  49.40  และไดร้บัขอ้มูลขา่วสารตา่งๆ  จากผูน้  า
ชุมชน / เสยีงตามสาย / หอกระจายขา่ว จ านวน  176  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  ตามล าดบั 

 
 5.2  สรุปภำพรวมผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรจำก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  ดังต่อไปนี ้
 

1. งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.41  S.D.= 0.74  คิดเป็นรอ้ยละ  88.30 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.48  S.D.= 0.66  คิดเป็นรอ้ยละ  89.66 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.58  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.59 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.49  S.D.= 0.65  คิดเป็นรอ้ยละ  89.77 
 
 2. งำนด้ำนกำรศึกษำ 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.52  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  90.34 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.53  S.D.= 0.63  คิดเป็นรอ้ยละ  90.57 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.57  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.36 



88 
 

  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.53  S.D.= 0.65  คิดเป็นรอ้ยละ  90.57 
 
 3. งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.41  S.D.= 0.74  คิดเป็นรอ้ยละ  87.73 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.47  S.D.= 0.66  คิดเป็นรอ้ยละ  88.98 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.59  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.25 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.49  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  89.32 
 
 4. งำนด้ำนสำธำรณสุข 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.48  S.D.= 0.67  คิดเป็นรอ้ยละ  89.09 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.51  S.D.= 0.66  คิดเป็นรอ้ยละ  89.77 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.59  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.36 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.50  S.D.= 0.67  คิดเป็นรอ้ยละ  89.43 
 
 ผลการประเมินโดยภาพรวมทุกดา้น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนผูร้บับริการ  
ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวัด
พิษณุโลก  ดงันี ้  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย



89 
 

ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง  (x̄) = 4.49  S.D. = 0.67  
รอ้ยละ  89.83 
 2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึ งพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา  (x̄) = 4.54  S.D. = 0.63  รอ้ยละ  90.71 
 3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  (x̄) = 4.49  S.D. = 0.66  
รอ้ยละ  89.32 

 4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ  (x̄) = 4.52  S.D. = 0.65  รอ้ยละ  89.91 
 
 มีผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ  89.94  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่ำ
เท่ำกับ  8  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

  (ลงช่ือ)……............………………………........... 
(ดร.ปริญญำ  สร้อยทอง) 

ต ำแหน่ง  หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร
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http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7Bu0E2A%7D%7Bu0E31%7D%7Bu0E0D%7D%7Bu0E0D%7D%7Bu0E32%7D+%7Bu0E2A%7D%7Bu0E31%7D%7Bu0E0D%7D%7Bu0E0D%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E34%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E31%7D%7Bu0E15%7D%7Bu0E19%7D%7Bu0E4C%7D/a%7Ccad1adadd2+cad1adadd2c7d4c7d1b5b9ec/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=a%7Ccad1adadd2+cad1adadd2c7d4c7d1b2b9ec&21%2C%2C46/indexsort=-
http://www.local.moi.go.th/webst/decon.htm
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ภำคผนวก  ก 

แบบสอบถำม (ออนไลน)์ กำรส ำรวจประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้รับบริกำรตำมตัวชีวั้ดที ่ 1  มติทิี ่ 2  มิตด้ิำนคุณภำพกำร

ให้บริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอวัดโบสถ ์
จังหวัดพษิณุโลก 
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แบบสอบถำมส ำรวจ  (Online) 
ควำมพงึพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรตำมตัวชีวั้ดที ่1 มิตทิี ่2 ดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำร ประจ ำปี 

งบประมำณ 2565 ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่งำม อ ำเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพษิณุโลก 
ค ำชีแ้จง 
 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิและในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสดุ 
 2. แบบสอบถามนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจความพงึพอใจของประชาชนท่ีรบับรกิารในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จังหวดัพิษณุโลก ตามตัวชีว้ัดท่ี 1มิติท่ี2 ดา้นคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือน าไปเสนอขอรบัการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ในการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส  าหรับพนักงาน  
สว่นทอ้งถิ่น ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ตามประกาศ ก.อบต. และ ก.ท.จ.
พษิณุโลก อีกทัง้ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนี้จะถูกน าไปประมวลผลในภาพรวม ซึ่งขอ้มลูทุกขอ้มีความส าคญั
ต่อความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางดา้นการรบั
บรกิารแตอ่ย่างใด จึงขอความรว่มมือจากทกุท่านท่ีใชห้รือรบับรกิาร ใหค้วามอนเุคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม
ดงักลา่ว 
 3. แบบสอบถามฉบบันี ้ประกอบดว้ย 
  สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
  สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นตา่งๆ 
  สว่นท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ/ความคดิเห็นเพิม่เตมิ หรือปัญหาท่ีพบจากการท่ีใชบ้รกิาร 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ  ชาย    
  หญิง 
2. อำยุ  ต ่ากวา่ 20 ปี   
  21 – 30  ปี   
  31 – 40 ปี   
  41 – 50 ปี   
  51 – 60 ปี   
  61 ปีขึน้ไป 
3. ระดับกำรศกึษำสูงสุด 
  ประถมศกึษา   
  มธัยมศกึษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า/อนปุรญิญา 
  ปรญิญาตรี   
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  สงูกวา่ปรญิญาตรี 
4. อำชพีหลักของท่ำนในปัจจุบัน 
  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ/บคุลากร ลกูจา้งภาครฐั    
  เกษตรกร    
  ภาคธรุกิจ 
  รบัจา้ง/ลกูจา้ง      
  นกัเรียน/นิสติ – นกัศกึษา 
  ผูส้งูอาย ุ/ ไมมี่งานประจ า / แมบ่า้น   
5. ท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของ อบต.ท่ำงำม จำกช่องทำงใดมำกทีสุ่ด 
  รถกระจายขา่วสาร  
  ผูน้  าชมุชน / เสียงตามสาย / หอกระจายขา่ว 
   ญาตพ่ีินอ้ง / เพ่ือนบา้น   
  ประชมุประจ าเดือน   
  อินเตอรเ์น็ต/เวป็ไซด ์
 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจเฉพาะดา้น 
 ค ำอธิบำยกรุณาท าเครื่องหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกับความเป็นจริงและในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสดุ 
 

ข้อ หัวข้อ/ประเดน็กำรประเมิน 
ระดับควำมพงึพอใจ 

มำก
ที่สุด (5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง (3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด (1) 

1. ควำมพงึพอใจงำนด้ำนโยธำและกำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง 
1.1 ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      
1.2 ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร      
1.3 ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร      
1.4 ความพงึพอใจดา้นสิง่อ  านวยความสะดวก      

 

2. ควำมพงึพอใจงำนด้ำนกำรศกึษำ 
2.1 ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      
2.2 ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร      
2.3 ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร      
2.4 ความพงึพอใจดา้นสิง่อ  านวยความสะดวก      
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3. ควำมพงึพอใจงำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
3.1 ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      
3.2 ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร      
3.3 ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร      
3.4 ความพงึพอใจดา้นสิง่อ  านวยความสะดวก      

 

4. ควำมพงึพอใจงำนด้ำนสำธำรณสุข 
4.1 ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      
4.2 ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการใหบ้รกิาร      
4.3 ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร      
4.4 ความพงึพอใจดา้นสิง่อ  านวยความสะดวก      
 
ส่วนที ่3  ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิม่เติม หรือปัญหาท่ีพบจากการท่ีใชบ้ริการขององคก์ารบริหารสว่นต าบล 
ท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณโุลก 
1. ปัญหาท่ีท่านเคยพบจากการรบัหรือใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่างามคือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอย่างไรตอ่การไดร้บัหรือการใหบ้รกิารจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่างาม 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคณุท่ีใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะผูส้  ารวจประเมนิฯ 
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ภำคผนวก  ข 

ภำพกำรลงพืน้ที ่
กำรส ำรวจประเมินควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 

ตำมตัวชีวั้ดที ่ 1  มิตทิี ่ 2  มิตด้ิำนคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่งำม อ ำเภอวัดโบสถ ์  

จังหวัดพษิณุโลก 
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