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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

(Executive Summary) 
 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เฉพาะ คือเพ่ือประเมินระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 4 งาน คือ (1) ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (2) ด้าน
การศึกษา (3) ด้านรายได้หรือภาษี (4) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  
อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.26 ( x =4.77, S.D. = .28) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และงานบริการ 4 งานด้าน พบว่า ด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.54 ( x =4.78, S.D. = 
.29) รองลงมาคือ ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x =4.77, S.D. 
= .32) ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.13 ( x =4.76, S.D. = .19) และด้านรายได้หรือภาษี  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.01 ( x =4.75, S.D. = .30) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับเช่นกัน 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดี สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้เป็นอย่างด ี

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชนดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรตลอดไป และที่สำคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 (ได้
ระดับ 10 คะแนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 การศึกษาเพ่ือสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference) ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กับ องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทร  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548 
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ มีความมุ่งหมายที่จะสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เน้นการ
ประเมินผลเชิงระบบเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังได้
ทำการประเมินผลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการให้บริการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 การศึกษาเพ่ือประเมินครั้งนี้ สำเร็จลงได้ เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ที่อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและขอขอบคุณคณะ
ผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน ที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนผู้ให้ข้อมูล  ทุกท่าน ทำให้การ
ดำเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จึง
ขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ 
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  บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน 

 
 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว  ทุก
ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนา มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและที่สำคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายของการ
บริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดซึ่งใน
สังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ทำให้มาตรการในการตรวจสอบและประเมินดำเนินการได้ยาก ซึ่ง
แตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถดำเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบผลขาดทุนและกำไรของแต่ละปีว่า
เพ่ิมหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลกำไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขที่สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
จากการดำเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐแต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลา
เกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่างพยายามกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะ
พัฒนาคุณภาพในการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” 
ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้นำ
แนวคิดสัญญา/ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการ
สาธารณะ โดยให้มีการปฏิบัติงานที่มุ้งเน้นเป้าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการสำคัญของ
การบริหารจัดการที่มุ้งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543 กำหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการกระจายอำนาจ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และสามารถปรับวิธีการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 
1) อิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของ
ประเทศ    2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ 
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการแทนเพ่ือให้ราชการบริหาร
ส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น โดยกำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จำเป็นสนับสนุน
ด้านเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตามประเมินผล  3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับ
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ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ  ได้แก่  1) ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ   6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชน
ชนบท  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมีรูปแบบการบริหารงาน
แบบสภาตำบลได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2499 เรื่อง 
ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะ
เป็นแนวทางนำราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ .ศ 2537 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาตำบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2515  นับตั้งแต่ พ.ร.บ. 
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538 ทำให้มีการปรับ
ฐานะการบริหารงานในระดับตำบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาตำบลทั่วประเทศเป็นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2542 : 169 -170) 

หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงานหรืออาจจะนอกสำนักงานก็ได้  ซึ่งมีความเกี่ยวพัน
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องติด ต่อและ
ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทำนุ บำรุง  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก  (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2546) 

ดั งนั้ น  ภารกิจสำคัญ ประการหนึ่ งขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น คือ  ความรับผิ ดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political  Accountability) ด้วยเช่นกันในการ
มุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้านการเมือง 
ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มและปัจเจก
บุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้เสียภาษี ลูกค้า 
เจ้าหน้าที่ที่มาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่สำคัญประการหนึ่งที่เข้ามามีส่วน
สัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM) ที่นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยนำแนวคิดทางการตลาด 
(Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค้า (Customer) ผู้มารับ
บริการจากรัฐ รัฐจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น , 
2549 : 39 – 55 )   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546     ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์และ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น 
ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
จึงกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดย
อยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

มิติที ่1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บำเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีท่ีส่วนราชการ
ดำเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือสามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดยไม่
เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถกำเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

สำหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง ไป
จากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตราที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่อยู่ในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ของพระราช
กฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดทำ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทาง
ของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานราชการในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทร  จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในภูมิภาค    จึงได้รับการ
ประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะดำเนินการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติ
ราชการใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และงานบริการ 4 งานด้าน ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทร  ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในครั้งนี้ คณะผู้ วิจัยได้ดำเนินการประเมินผลใน
รูปแบบของการทำการวิจัยเชิงประเมินตามกิจกรรมของโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทร  รวม 4 ด้าน ที่ต้องการประเมินคือ 
 

1. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
2. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านงานด้านการศึกษา 
3. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
4. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  
 ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพ่ือผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึนและเป็นสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ และเพ่ือประเมิน
องค์กร มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน 
 1. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประเมินความพึงพอใจในผลงานที่ปรากฏ 
4 งาน ดังนี้ 

 
1.1 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
1.2 ด้านการศึกษา 
1.3 ด้านรายได้หรือภาษี 
1.4 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 -  ประชากรที่ทำการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น 9,678 คน ทำการเก็บกลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 5 ของ
จำนวนประชากรทั้งหมด ดังนั้นจึงทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 408 คน   
 
1.4  กรอบการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 
 
 
 
 
 

บริบท (Contexts) 
 
• สภาพแวดล้อมของ

การให้บริการ 
 

ปัจจัยนำเข้า (Input) 
 
• บุคลากรผู้ให้บริการ 
• ข้อมูลข่าวสาร 
 

กระบวนการ 
(
P
r
o
c
e
s
s
e
s
) 

 
• กระบวนการ

ให้บริการ 
 

ผลผลิต (Products) 
 
• ผลการดำเนินงานภาพรวม 
• ผลการดำเนินงานตาม

ภารกิจ 
 

 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 

 
• จุดแข็ง 
• จุดอ่อน 
• ข้อเสนอแนะ/การพัฒนา

ศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
           2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือจะนำมาใช้ในการ
ปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
           3. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากรขององค์กร 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เรื่อง  “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ที่ใช้ใน
งานวิจัยไว้ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564    

2. “ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   
3. “ ความพึงพอใจ ”  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านไทร ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
3.1) “ กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ”  หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนใน 

การให้บริการที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดลำดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่าง
เหมาะสม 

3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย   

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว มีผังลำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

บ้านไทรที่ทำหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบรู้และ
สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

3.4) “ สิ่งอำนวยความสะดวก ” หมายถึง  อาคารสถานที่  เช่น  ห้องพัก  ห้องน้ำ  

ที่จอดรถ  สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดให้อย่างเหมาะสม 

4.  “ อบต. ”  หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล 
5.  “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  

อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศกึษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาประกอบการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
3. องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
9. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
10.    สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้จาก
การแสดงออก “พึง” เป็นคำช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็น
ความรู้สึกท่ีมีความสุข เมื่อได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่องของ
บุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคำภาษาอังกฤษ 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good. 1973 : 384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึงพอใจ 
ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับ
วัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
“ความรู้สึกท่ีมคีวามสุขเม่ือได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” จากคำจำกัด
ความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้าน
วัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่น่า
พอใจ 

สุโท เจริญสุข (2519 : 23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง” 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้อีก
ประการหนึ่ง 
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2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า “แผน
ยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้โดยจะปรากฏใน
รูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” 
(Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้
ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า”(Early Warning System) ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด ผลการดำเนินงานตามแผนเป็น
อย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุก
ช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  2548) 

 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก คือ ส่วนปัจจัย
นำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output)         (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือเข้าสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่งจะทำ
ให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพียงใด เพ่ือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน สู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ 
เน้นการติดตามการดำเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
          3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่ง
จะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
การดำเนินงานในแตล่ะยทุธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 

 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548 มีสาระสำคัญบน
พ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่      4 มีนาคม พ.ศ. 2548 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงมี 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน  2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลและแข่งขันได้  4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5) การพัฒนากฎหมายและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6)  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดยในระดับ
ชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์จากปัจจัยแวดล้อม 
โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน การสนับสนุนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจสำหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้
ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจั กรกลเกษตรขั้น
พ้ืนฐาน เป็นต้น  สำหรับระดับบุคคล มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน ที่ทำกิน 
และได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้
จนที่ให้บริการและคำแนะนำด้านอาชีพ การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต 

จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น  มีวัฒนธรรม มี
สภาพแวดล้อมที่ดี  มีสังคมที่สันติ และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  โดยการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ  อนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจร  มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และทำให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ และเกษตรกร
รายย่อย  ได้รับความคุ้มครองทางสังคมรวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่า 

2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มีสมรรถนะ

สูง  สมดุลและเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน        องค์ความรู้ นวัตกรรม
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร  การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม  และ
การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสนองความต้องการในการบริโภค         เป็นจำนวน

มากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ จึง
จำเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และทดแทนอย่างเหมาะสม 
เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่กับการ
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คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน น้ำท่วม และคุณภาพ
น้ำ รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
โดยดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน  ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และเป็ นพลังการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คือ การ

ปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนใน
กลไกการดำเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะส่งเสริม
และยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ก รอิสระต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์ และ
กระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ 

 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้นำมากำหนดเป็นตั วชี้วัด
การศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาขององค์กร และผลการดำเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ
ระบบอำนวยความสะดวกความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ  นอกจากนี้ผู้ประเมินยังมีการประเมินผลสะท้อนการ
พัฒนาระบบการจากประชาชน  สำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับการ
นำมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป 
 
2.6 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นเอกสารทีแ่สดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีดำเนินการ 

2. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
3. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2.7 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำ

งบประมาณประจำปี 
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2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

2.8 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ขัน้ตอนที ่1 การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชุมแต่ละส่วนในองค์กรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 

2. ส่วนที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานในองค์กรและประชาคม 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจาก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และข้อมูลปัญหาความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือสนองต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำประชุมร่วมกับประชาชนในตำบลและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยการคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำ
โครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565 ) ต่อไป 

3. จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 

ขัน้ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยใช้หลัก SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี 

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                การพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา โดยคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ในช่วงห้าปี 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ  / กิจกรรมพัฒนา 
               คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี มาจัดรายละเอียดโครงการด้านเป้าหมายผลผลิต  ผลลัพธ์  
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ประกอบด้วย 7 ส่วน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดเวทีประชาคม 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่าง  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการ  
     พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือพิจารณา 

          2.   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
               2561 - พ.ศ. 2565 )ที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบเห็นชอบ 
          3.   ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ที่ผ่านความ  
                เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอขอความเห็นชอบ  
               จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

4. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565 ) แล้ว สภา ฯ ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 
) และนำไปปฏิบัติ และแจ้งสภา ฯ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

2.9 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
              เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ต่อและสามารถนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทาง การดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 

2.10 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  

(1) ด้านกายภาพ 
        สภาพทั่วไป 

               1) ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรตั้งอยู่ที่ 290 หมู่ที่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบล  
บ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย  ประมาณ 8  กิโลเมตร  และอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย  14  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
                     ทิศเหนือจด ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
                      ทิศใต้จด ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
                      ทิศตะวันออก จดตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

                          ทิศตะวันตก     จดตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 83  ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 
51,875 ไร่) ละติจูด 14.769950 ลองติจูด 103.149796 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

              2) ลักษณะภูมิประเทศ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรมีพ้ืนที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำ
เกษตรกรรม ไม่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน มีลำคลองสายเล็ก ๆ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งหมด 
ราษฎรในพื้นทีป่ระสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก 

        3) ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัด
ประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม ตะวันออกฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปก
คลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวของ
ประเทศไทย ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอา
ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึง
ประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำให้มีฝนตกทุกทั่วไป 

        4) ลักษณะของดิน  ลักษณะของดินในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านไทร นั้น ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ เป็น
ดินที่มีพัฒนาการสูง มีศักยภาพทางการเกษตรต่ำ ดินไม่ค่อยเก็บความชื้น เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 
นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประ โยชน์ทางการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินกรวด ลูกรัง ดินศิลาแลง เป็นต้น 
มีลักษณะคล้ายชุดดินที่สำคัญได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด ชุดดิน พิมายชุดดินโคราช และชุดดินยโสธร 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

 1) เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด 12 หมู่บ้น แต่ละ
หมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน 12 คน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งในทุกครั้ง  เป็น
อย่างดี  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์กรบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไทร  จัดขึ้นมีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์การนอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล อสม.และกรรมการชุมชน 
โครงการอ่ืน ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในโครงการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร แบ่งเขตการ
ปกครอง ดังนี้ 

 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

        ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลแสลงโทน   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
                     ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
                     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลจันดุม   อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

                         ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลโคกตูม   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

       จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มีจำนวนหมู่บ้านเต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน คือ 
-  หมู่ที่  1 บ้านไทร  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมดุลย์ ทรงประโคน 
-  หมู่ที่  2 บ้านไทร   ผู้ใหญ่บ้าน นายเสริม  ปลัดประโคน  
-  หมู่ที่  3 บ้านไทร   ผู้ใหญ่บ้าน นายเริง   กรดรัมย์  
-  หมู่ที่  4 บ้านไทร   ผู้ใหญ่บ้าน นายสมศักดิ์  ศรีนระสิทธิ์  
-  หมู่ที่  5 บ้านไพบูลย์  ผู้ใหญ่บ้าน นายเพลิน ใจกล้า 
-  หมู่ที่  6 บ้านหนองม่วง  ผู้ใหญ่บ้าน   นายปรมะ  สมหวัง 
-  หมู่ที่  7 บ้านโคกสำโรง  ผู้ใหญ่บ้าน นายพลภัทร  ประเสริฐ 
-  หมู่ที่  8 บ้านโคกกี ่  ผู้ใหญ่บ้าน นายเติม  สหุนาลุ 
-  หมู่ที่  9 บ้านไพบูลย์  ผู้ใหญ่บ้าน นายศรีสมพร  สุดาบุตร 
-  หมู่ที่  10 บ้านโคกตะแบก  ผู้ใหญ่บ้าน นายชอบ  ประประโคน 
-  หมู่ที่  11 บ้านโนนสวรรค์  ผู้ใหญ่บ้าน นายชอน  พริ้งเพราะ 
-  หมู่ที่  12 บ้านหนองม่วง  ผู้ใหญ่บ้าน นางทองพูน เจือจันทร์ 
 

2) การเลือกตั้ง 
 เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทร ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ๑2 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา ออกเป็น 1๒ เขต ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งที่ ๑   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 1 บ้านไทร 
  เขตเลือกตั้งที่ ๒   ประกอบไปด้วย   หมู่ที ่2 บ้านไทร 
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  เขตเลือกตั้งที่ 3   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 3 บ้านไทร 
  เขตเลือกตั้งที่ 4   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 4 บ้านไทร 
  เขตเลือกตั้งที่ 5   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 5 บ้านไพบูลย์ 
  เขตเลือกตั้งที่ 6   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง 
  เขตเลือกตั้งที ่7   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 7 บ้านโคกสำโรง 
  เขตเลือกตั้งที่ 8   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 8 บ้านโคกกี่ 
  เขตเลือกตั้งที่ 9   ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 9 บ้านไพบูลย์ 
  เขตเลือกตั้งที่ 10  ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 10 บ้านโคกตะแบก 
  เขตเลือกตั้งที่ 11  ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ 
  เขตเลือกตั้งที่ 12  ประกอบไปด้วย   หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง 
 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยหลืองาน
องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่าง ๆ 
เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯ    

       3) ประชากร  มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น  9,678 คน แยกเป็นชาย  4,848 คน  หญิง 4,830 คน              
มีจำนวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น 2,526 หลังคาเรือน  

  ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้  ดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ชาย(คน) หญิง (คน) รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

บ้านไทร 
บ้านไทร 
บ้านไทร 
บ้านไทร 
ไพบูลย์ 

หนองม่วง 
โคกสำโรง 

โคกกี่ 
ไพบูลย์ 

โคกตะแบก 
โนนสวรรค ์
หนองม่วง 

205 
221 
226 
221 
307 
254 
186 
187 
288 
52 
226 
153 

372 
432 
425 
444 
550 
489 
367 
326 
591 
102 
354 
396 

393 
409 
446 
448 
546 

 487 
355 
344 
565 
99 
385 
353 

765 
841 
871 
892 

1,096 
976 
722 
670 

1,156 
201 
739 
749 

 รวม 2,526 4,848 4,830 9,678 

 ที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอประโคนชัย วันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ.2564 
 

(4) สภาพทางสังคม 
          1) การศึกษา 
          -  สถาบันการอุดมระดับอุดมศึกษา       1         แห่ง  
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       -  โรงเรียนประถมศึกษา                  5      แห่ง  
                   -  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)   1  แห่ง 
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
                 1. วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย   จำนวน  1  แห่ง 
  

หลักสูตร รวม 
สาขาช่างยนต์ 208 
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 70 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 80 
สาขาช่างเชื่อมโลหะ 33 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 
สาขาบัญชี 65 

รวม 800 
 
                 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จำนวน  1  แห่ง คือ   
                      2.1 โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎรอนุสรณ์) ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนี้ 
                 3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 5 โรงเรียนดังต่อไปนี้ 

 
 (ที่มา :  ส่ ว น

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. บ้านไทร  ข้อมูล ณ เดือน 28 เมษายน 2564) 

รวม 396 37 181 58 164 836 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ม.3 40 - - - - 40 

ม.2 43 - - - - 43 
ม.1 40 - - - - 40 
ป.6 41 4 19 - 21 85 
ป.5 39 4 30 9 27 109 
ป.4 31 4 21 5 29 90 
ป.3 37 3 22 11 23 96 
ป.2 24 7 30 10 16 87 
ป.1 27 5 24 8 35 99 

อ.3 36 7 20 7 18 88 
อ.2 39 3 15 8 17 82 

ชื่อ
โร

งเร
ียน

 

ระ
ดับ

ชั้น
 

โร
งเร

ียน
วัด

บ้า
นไ

ทร
ฯ 

โร
งเร

ียน
บ้า

นโ
คก

สำ
โร

ง 

โร
งเร

ียน
บ้า

นห
นอ

ง
ม่ว

งฯ
 

โร
งเร

ียน
บ้า

นโ
คก

กี่ 

โร
งเร

ียน
วัด

บ้า
น

ไพ
บูล

ย์ 

รว
ม 
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  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  2  แห่ง  ดังน้ี 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อศูนย์ฯ 
จำนวนเด็ก 

(คน) 
จำนวนครูพี่เล้ียง 

(คน) 
หมายเหต ุ

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทร 48 3 ศูนย์ อบต.จัดต้ัง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง 36 3 ศูนย์ อบต.จัดต้ัง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพบูลย์ 30 3 ศูนย์ อบต.จัดต้ัง 

รวม 114 9  

(ท่ีมา :  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. บ้านไทร   ข้อมูล ณ เดือน 12 พฤษภาคม 2564) 
2)  สาธารณสุข  
2.3.3  สาธารณสุข  
ในพื้นที่ตำบลบ้านไทร มีหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  3  แห่ง  ดังนี้ 

     1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร  มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
1.1   ศูนย์บริการสาธารณสุข  

  1.2   บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ในเขตพื้นที่ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   จำนวน.......-.........คน 
2.  พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  2  คน 
3.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข                     จำนวน  2  คน 
4.  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                จำนวน  1  คน 
5.  ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน  3  คน 
6.  ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)    จำนวน   1   คน   

  1.3  อสม. ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร จำนวน 136 คน 
  1.4  สถิติการเข้ารับการรักษา  5  อันดับแรก 
   1.  โรคระบบทางเดินหายใจ    จำนวน    15,175      คน 
   2.  โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  จำนวน      1,924       คน 
   3.  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง จำนวน      2,753    คน 
   4.  โรคระบบย่อยอาหารวมโรคในช่องปาก  จำนวน       1,645   คน 
   5.  โรคติดเชื้อและปรสิต   จำนวน        897      คน 
     2.  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)                              จำนวน             2      แห่ง 
   3.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน              จำนวน             -      แห่ง 

 4.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ   100 

        3) อาญชญากรรม    
     องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการ
ปอ้งกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการ ได้
ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดจุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้   
 



18 
 
              4) ยาเสพติด 
           ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่อง
ของอำเภอหรือตำรวจแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
          5) การสังคมสงเคราะห์ 
 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน   1,479   คน คิดเป็นเงิน  11,842,800 บาท 
        แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ 

อายุ 60 - 69 ปี จำนวน          795     คน คิดเป็นเงิน  5,724,000 บาท 
อายุ 70 - 79 ปี จำนวน        451  คน คิดเป็นเงิน  3,788,400 บาท 
อายุ 80 - 89 ปี จำนวน        194     คน  คิดเป็นเงิน  1,862,400 บาท 

    4)  อายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน       39       คน  คิดเป็นเงิน  468,000    บาท 

 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน        378     คน  คิดเป็นเงิน  3,676,800 บาท 
        แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้  
 1) อายุ 1 – 18 ปี จำนวน        20       คน  คิดเป็นเงิน  240,000    บาท 
 2) อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน       358      คน  คิดเป็นเงิน  3,436,800 บาท 

 3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน       8        คน  คิดเป็นเงิน  48,000 บาท  

   ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564         

    (5) การบริการพื้นฐาน   
           1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
       -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  219  (ถนนประโคนชัย - บุรีรัมย์) 
       -  ถนนทางหลวงชนบท    หมายเลข  2022  ถนนเส้นทางบ้านไทร - โคกมะขาม 
       -  ถนนทางหลวงชนบท    ถนนาลาดยางบ้านไทร –โคกตูม  ตำบลหนองโสน (หนองกง) 
       -  ถนนทางหลวงชนบท   หมายเลข บร.2130 บ้านไพบูลย์-บ้านสะเดา   
              -  ถนนระหว่างตำบล  มีถนนหมายเลข  219  เป็นสายหลักเชื่อมทางเข้าหมู่บ้าน 
           2) การไฟฟ้า  
              ไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทั้งหมดเต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์การขยาย
เขตไฟฟ้าบางส่วนปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารตำบล 
จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี            
 3) การประปา 
 1. สถานที่ผลิตน้ำประปาที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จำนวน 4 
หมู่ คือ หมู่ที่ 1,6,11,12 และมีจำนวนผู้ใช้น้ำประปาของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

- หมู่ที่  1  จำนวน   99  ราย 
- หมู่ที่  2  จำนวน   24  ราย (บางส่วน) 
- หมู่ที่  3 จำนวน  14 ราย 
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- หมู่ที่   4 จำนวน  163  ราย 
- หมู่ที่   6 จำนวน  139  ราย 
- หมู่ที่   11 จำนวน  194  ราย 
- หมู่ที่   12 จำนวน  107  ราย 
    รวมผู้ใช้น้ำทั้งหมด  740 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564) 

 2. ประปาหมู่บ้านที่บริหารจัดการกันเอง มีจำนวน 1 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 

          4) โทรศัพท์  
    - มีเครื่องข่ายสัญญานโทรศัพท์และสัญญานอินเตอร์เน็ต ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน  

          5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 

     - มีบริการขนส่งพัสดุ – ไปรษณีย์ ทั้งของรัฐ และเอกชน 
        - มีรถโดยสารสาธารณะประจำทางสาย 219 บุรีรัมย์ - ประโคนชัย 
1. บุรีรัมย์ - ประโคนชัย 
2. บุรีรัมย์ - บ้านกรวด 
3. บุรีรัมย์ - ละหานทราย 
4. บุรีรัมย์ – สายตะก ู

      
6. สภาพทางเศรษฐกิจ 
    1) การเกษตร ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านไทร มีการทำการเกษตรร้อยละ 90 ของประชากร และพ้ืนที่
ทำการเกษตรนั้นส่วนมากจะเป็นการเพาะปลูกข้าว ซึ่งจะเป็นข้าวนาปี ทำได้ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากอยู่นอกเขต
ชลประทาน และไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน รองลงมาคือ การปลูกอ้อย แต่ก็มีจำนวนน้อย ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทร ได้รวบรวมข้อมูลทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ 
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(๑)  บ้านไทรหมู่ที่ ๑   

มีพื้นที่ทั้งหมด  2,427.85 ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

171 ครัวเรือน 
  2,427.85  ไร่    400    กก./ไร ่     3,000    บาท/ไร่   3,600     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย      ครัวเรือน 
           ไร ่ ....      กก./ไร ่ .....   บาท/ไร่ .......   บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

   ไร่มันสำปะหลัง       ครัวเรือน/
ไร่    ....  กก./ไร ่ ......   บาท/ไร่ .........บาท/ไร่ 
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(๒)  บ้านไทรหมู่ที่ ๒   

มีพื้นที่ทั้งหมด  3,206.59  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

   200 ครัวเรือน 
3,175.09   ไร่    400    กก./ไร ่    1,500     บาท/ไร่ 3,000     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่    ไร่อ้อย      ครัวเรือน 
           ไร ่ .................กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ 

.....................บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    5    ครัวเรือน 
   31.5    ไร ่

.......400......กก./
ไร่ 

......2,250.......บาท/
ไร่ 

....3,0.00.......บาท/
ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(๓)  บ้านไทรหมู่ที ่3 
 

มีพื้นทีท่ั้งหมด  3,126.20  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

201  ครัวเรือน 
 3,126.20  ไร่    400    กก./ไร ่    1,400     บาท/ไร่   3,500     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย ..........ครัวเรือน 
.................ไร่ ................กก./ไร่ 

......................บาท/
ไร่ 

.....................บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มนัสำปะหลัง .............
ครัวเรือน 
................ไร่ 

..................กก./
ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
………………………………….. 

...........ครัวเรือน 

......................ไร่ ...............กก./ไร่ ................บาท/ไร่ ..............บาท/ไร่ 
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(๔)  บ้านไทรหมู่ที ่4 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด  3,810  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
นอกเขต
ชลประทาน 

 147  ครวัเรือน 
  1,887.18  ไร่ 

    400     กก./
ไร่ 

     1,500     บาท/
ไร่ 

   3,200      บาท/
ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง .....2......ครัวเรือน 
.......17.25........ไร่ 

.......400......กก./
ไร่ 

......2,250.......บาท/
ไร่ 

....3,0.00.......บาท/
ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(๕)   บ้านไทรหมู่ที่ 5 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด  1,200  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

...200...
ครัวเรือน 
..2,937.55..ไร่ 

......450.......กก./
ไร่ ....1,500....บาท/ไร่ ..3500.บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย ..2......ครัวเรือน 
..13......ไร่ ....450...กก./ไร่ ....2,250....บาท/ไร่ ...3,500...บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง  1  ครัวเรือน 
  17   ไร่   400 กก./ไร่  2250   บาท/ไร่   3,000   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(๖) บ้านไทรหมู่ที่ 6 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด  8,923  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

 164 ครัวเรือน 
1,751.16 ไร่    400    กก./ไร ่     1500     บาท/ไร่ 3,500   บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย  55   ครัวเรือน 
   339.50     ไร่ 

   1,000   กก./
ไร่    2,250    บาท/ไร่ 3,500    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง     11   
ครัวเรือน 
     37      ไร่ 

  400       กก./
ไร่  2,000  บาท/ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
           ยาง          . 

 1     ครัวเรือน 
   5         ไร ่ 200    กก./ไร่   3500     บาท/ไร่ 

    5000      บาท/
ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(7)  บ้านไทรหมู่ที่ 7 
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,273 ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่        บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

191 ครัวเรือน 
3,137.07 ไร่    400    กก./ไร ่     1500    บาท/ไร่ 

    2500    บาท/
ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   . 36.25     
ไร่ 

   1,000   กก./
ไร่    2,250    บาท/ไร่ 3,500    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(8)  บ้านไทรหมู่ที่ 8 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด  2,638  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทนุการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

195 ครัวเรือน 
 2,997.25 ไร ่    400    กก./ไร ่     350     บาท/ไร ่     350    บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
            ไร ่

..................กก./
ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(9)  บ้านไทรหมู่ที่ 9 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด  3,113  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

 243  ครัวเรือน 
 4,380.74 ไร่    400 กก./ไร่    1,500     บาท/ไร่  2,500   บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
            ไร ่             กก./ไร ่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    1    ครัวเรือน 
     7       ไร ่

  400       กก./
ไร่  2,000  บาท/ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
            ยาง         . 

    2   ครัวเรือน 
    31         ไร ่ 1,037   กก./ไร่     3ม500   บาท/ไร่  5,000  บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(10) บ้านไทรหมู่ที่ 10 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด 1,305.19  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

   86 ครัวเรือน 
  1,305.49 ไร่    400  กก./ไร่     1,500  บาท/ไร่   3,000 บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย ...........ครัวเรือน 
.................ไร่ ..............กก./ไร่ .................บาท/ไร่ ...............บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(11)  บ้านไทรหมู่ที ่11 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด  2,865  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

 153 ครัวเรือน 
2,129  ไร่    400  กก./ไร่     1500  บาท/ไร่  3,600   บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย ...........ครัวเรือน 
..................ไร่ 

................กก./
ไร่ ..................บาท/ไร่ ...............บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(12)  บ้านไทรหมู่ที ่12 
 

มีพื้นที่ทั้งหมด  3,830  ทำการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

140 ครัวเรือน 
1,700.43 ไร่   400    กก./ไร่     1,500  บาท/ไร่ 3,000  บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    48  ครัวเรือน 
........385.49..ไร่ 

   1,000   กก./
ไร่    2,250    บาท/ไร่ 3,500    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    1    ครัวเรือน 
     3        ไร ่

  400       กก./
ไร่  2,000  บาท/ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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1) การบริการ  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนมาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564 
 

ลำดับ ประเภทงานที่มาติดต่อราชการ จำนวนผู้มาติดต่อราชการ 
(ราย) 

หมายเหตุ 

1 ชำระภาษีป้าย 21  
2 ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ 77  
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ 10  
4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 15  
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 97  
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ 11  
7 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 29  
8 ขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์ประปา 32  
9 ขออนุญาตก่อสร้าง 17  
10 ขอหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 23  
11 ขอข้อมูลข่าวสาร 2  

                               รวม 334  
  
           5) การท่องเที่ยว   
  ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านไทรมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชนเอาไว้คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการคัดเลือก “โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ(84 พรรษา)ของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2550 
และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ประจำปี 2561หมู่บ้านนวัตวิถี และมีผลิตภัณฑ์
ของชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)  เสื่อ กก เครื่องจักรสาน โฮมเสตย์ งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์จากซองกาแฟ หมวก 
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึงคือ พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไทรซึ่งอยู่
ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มีพ้ืนที่ประมาร 93 ไร่ และทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สนับสนุน
งบประมาณมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ 
ของชาวตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์    6) อุตสาหกรรม  
           ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านไทรนั้น ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
 
           7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    7.1 อาชีพราษฎรในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านไทร  ส่วนมากประกอบอาชีพในการทำนา คิด
เป็นร้อยละ  90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ร้อยละ  10  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
    7.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
          -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   1 แห่ง 
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         -  โรงสีข้าว   16 แห่ง 
        -  ร้านขายของชำ            81 แห่ง                  
           -  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์             3 แห่ง 
          -  หอพัก              3      แห่ง 
          -  สถานที่ราชการ    6 แห่ง 
          -  โกดัง     1 แห่ง  
     -  อู่ซ่อมรถ      4 แห่ง 
     -  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   แห่ง    
 8) แรงงาน  
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 -60 ปี อยูใ่นกำลังแรงงาน ร้อย
ละ 95 ไปรบัจ้างทำงานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานประเทศเพ่ือนบ้าน   

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ราษฎรในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านไทร  ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 

                     -  วัด จำนวน    5            แห่ง 
                     -  สำนักสงฆ์                         จำนวน       1            แห่ง 
       7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ,ตุลาคม,พฤศจิกายน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ้านไทรได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
 ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 8๐ % พูดภาษาเขมร อีก 20% ภาษาส่วยและภาษาอีสาน  

7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่      

(8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบ

ประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่ม
และอุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรไม่มีป่าไม้ 
8.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่

ทั่วไปเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ไมมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน มีลำคลองสายเล็กๆมีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดู
แล้งน้ำจะแห้งหมด ราษฎรในพ้ืนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก 
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(9)  ข้อมูลอ่ืน  
       9.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

         -  ทรัพยากรดิน  ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร 
                  -  ทรัพยากรน้ำ  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่างๆ  เพ่ืออุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก 

        -  ทรัพยากรป่าไม้   สภาพป่าไม้มีน้อย   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะ    
 9.2  มวลชนจัดตั้ง 

             -  ลูกเสือชาวบ้าน  4 รุ่น  400 คน 
             -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  1     รุ่น     240 คน 
             -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน 12   กลุ่ม  150 คน 
             -  กลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม  400     คน 
            -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงชองชาติ   2   รุ่น     160    คน   
 -  อปฟร.                                        143    คน 

          9.3  การพัฒนาสังคม 
  1.  ผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือในพ้ืนที่    จำนวน    378  ราย 
  2.  ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือในพ้ืนที่    จำนวน  1,479  ราย 
  3.  ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับความช่วยเหลือในพ้ืนที่  จำนวน       8  ราย 
         9.4  ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล 
            จำนวนบุคลากร  มีทั้งสิ้น  48  คน  ประกอบด้วย 
    1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
    2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 สำนักปลัด  มีจำนวนทั้งสิ้น   18  คน  ประกอบด้วย 
          พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  6  คน 
   1) หัวหน้าสำนักปลัด    1 คน 
   2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 1 คน  
   3) นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ    1   คน 
   4) นิติกร ชำนาญการ    1   คน 
   5) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน   1   คน 
                  6) เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน             1 คน 
               พนักงานจ้าง   จำนวน  12  คน 

  1) พนักงานขับรถยนต ์    1  คน 
  2) พนักงานดับเพลิง    6 คน 
  3) คนงานทั่วไป      2 คน 
  4) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์      1 คน 
  5) ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน    1   คน 
  6) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล   1 คน  

กองคลัง มีจำนวนทั้งสิ้น  8  คน  ประกอบด้วย 
   พนักงานส่วนตำบล จำนวน   4    คน 
   1)  ผู้อำนวยการกองคลัง    1 คน          
             2) นักวิชาการคลังชำนาญการ   1 คน 
   3) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   1 คน 
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   4) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ         1 คน 
   5) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน   1   คน 
   6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน  1  คน 
   พนักงานจ้าง   จำนวน   2   คน 
    1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   1 คน 
    2) พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                            1 คน 
กองช่าง  มีจำนวนทั้งสิ้น  5  คน  ประกอบด้วย  
   พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  2  คน     
   1) นายช่างโยธาชำนาญงาน   1 คน    
       2) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน                  1 คน  
    พนักงานจ้าง   จำนวน  3  คน 

  1) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     1 คน 
  ๒) คนงานทั่วไป              1 คน 
  3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา   1 คน 

กองสวัสดิการสังคม  มีจำนวนทั้งสิ้น   3  คน  ประกอบด้วย 
   พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  2  คน     

    1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    1 คน 
  2) นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ                   1  คน 

   พนักงานจ้าง   จำนวน   1   คน 
           1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             1 คน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีจำนวนทั้งสิ้น  12  คน 
          พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  2  คน     
  1) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   1 คน      
           2) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   1 คน 
   พนักงานจ้าง   จำนวน  10 คน 
   1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   1 คน 
                 2)  ผู้ดูแลเด็กฯ (มีทักษะ)   3 คน 
              3)  ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)    6 คน 
กองส่งเสริมการเกษตร    มีจำนวนทั้งสิ้น  2  คน ประกอบด้วย 
           พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  1  คน      
           1) ผู้อำนวยการกองการส่งเสริมเกษตร  1 คน 
    พนักงานจ้าง   จำนวน  1  คน 
            1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร            1 คน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    มีจำนวนทั้งสิ้น    -  คน 
พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  -  คน      

ระดับการศึกษาของบุคลากร   
            ประถมศึกษา                 1 คน 
    มัธยมศึกษา     6 คน 
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                          - คน 
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      8 คน 
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   ปริญญาตรี            22 คน 
   ปริญญาโท            10 คน 

      อ่ืน ๆ 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  (ณ  30  กันยายน  2563) 

รายไดท้ี่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง     จำนวน     2,255,387.84.- บาท 
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.          จำนวน            22,815,187.45- บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   แยกเป็น                                              
  1)  เงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน    28,116,776.00- บาท 
  2)  เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน            104,000.00- บาท 
                                    รวมรายได้ทั้งสิ้นจำนวน      53,291,351.29.- บาท 
     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

              (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน    
                              -  กลุ่มอาชีพ                                  10  กลุ่ม 

              -  กลุ่มออมทรัพย์                            12  กลุม่ 
             -  กลุ่มทำนาปลอดสารพิษ                 1  กลุ่ม 
 

             (2)  จุดเด่นของพ้ืนที่  
         - วัดป่าไพบูลย์เป็นศูนย์กลางพัฒนาตำบล เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจนพัฒนา
จิตใจทุกคน ทุกอาชีพได้เป็นอย่างดี 
       - บ้านโนนสวรรค์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการคัดเลือก “โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ(84 พรรษา)ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2550 และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ประจำปี 2561 
       - บ้านไทร หมู่ที่ 4 มีสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ภายในสวนมีพระพุทธประโคนชัย
มหามิ่งคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทำจากศิลาทราย อายุมากกว่าหมื่นล้านปีและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลบ้านไทร 
       - เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

 
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ  ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ทำการประเมิน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน (Simple 
Random Sampling) จำนวนร้อยละ 5 ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การกำหนดตัวอย่าง (Sample 
size) ทีจ่ะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ ร้อยละ 0.05 ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่ม
หลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

เครื่องที่ใช้การประเมินครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง (Structured and 
Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน ตามจำนวนขนาดตัวอย่าง 
เป็นแบบสอบถามถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ทั้งหมด 4 ประเด็น จำนวน 16 ข้อ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมคำตอบและปลาย
ปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( 
Check List ) รวมจำนวน 4 ข้อ 

           สว่นที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำนวน 64 ข้อ (1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 16 ข้อ (2) ด้านช่องทาง
การให้บริการ จำนวน 16 ข้อ (3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  จำนวน 16 ข้อ (4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก จำนวน 16 ข้อ  

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด 
 

3.3 กระบวนการประเมินผล 
3.3.1 การวางแผน 

- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทำความเข้าใจเป้าหมาย 

3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 
- สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้

ประเมินสร้างข้ึน 



38 
 

- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
3.3.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- นำเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในเขตเทศบาลตำบล 
ตอบแบบสอบถาม 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 

นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำมาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for WINDOWS ซึ่งมี
การใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f)   ค่าร้อย
ละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ศึกษานำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)   
  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่สำคัญหลายอย่างถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.6.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กันมากที่สุดใช้
สัญลักษณ์  X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด
เมื่อกำหนดให้  1X  , 2X   , 3X ,....., nX   เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี n จำนวน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ  X  หาได้จาก 

   
n

x

n
xxxx

n

i
i

n
∑
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...++
=Χ  

 
  เมื่อ  X  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 n   =  จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 =iX   จำนวนข้อมูลแต่ละตัว  ni ,....,3,2,1=  
 

  หรือเขียนอย่างย่อคือ   
n

x i∑
Χ =  
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 3.6.2  ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้โดยการ
พิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ำกันมากที่สุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม 
 3.6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การวัดการ
กระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด       มีลักษณะคล้ายกับส่วน
เบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกำลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น แล้วนำมา
หาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย σ2  และค่ารากที่สองของความแปรปรวน 
เรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์            แทนด้วย σ  
 
3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปลผลโดยใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ     มีการแปล
ผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00  ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 
3.7.3 นำค่าเฉลี่ยที่ ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหา
ค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้  
 

  ค่าเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)      คะแนน 
  มากกว่า 5   มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป   10 

มากกว่า 4.75   ไม่เกินร้อยละ 95    9 
มากกว่า 4.5   ไม่เกินร้อยละ 90    8 
มากกว่า 4.25   ไม่เกินร้อยละ 85    7 
มากกว่า 4   ไม่เกินร้อยละ 80    6 
มากกว่า 3.75   ไมเ่กินร้อยละ 75    5 
มากกว่า 3.5   ไม่เกินร้อยละ 70    4 
มากกว่า 3.25   ไม่เกินร้อยละ 65    3 
มากกว่า 3   ไม่เกินร้อยละ 60    2 
ตั้งแต่ 2.75   ไม่เกินร้อยละ 55    1 
ต่ำกว่า 2.5   น้อยกว่าร้อยละ 50   0 
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3.7.4 สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดปิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ 
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การนำเสนอข้อมูล 

นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน ในเขตรับผิดชอบ 
จำนวน 408 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างข้ึน เพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชน ใน
การรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ ระดบัความพึงพอใจด้านผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้ 
 

1)  ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
2)  ด้านการศึกษา 
3)  ด้านรายได้หรือภาษี 
4)  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
ซึ่งนำเสนอรายละเอียดตามลำดับและงานบริการที่ทำประเมินต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา 
 ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษ ี
 ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ตอนที่ 6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ  
 
ตารางท่ี  1  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน  (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 152 37.30 
เพศหญิง 256 62.70 
รวม 408 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 408 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    คิดเป็นร้อยละ 
62.70 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.30 
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ชาย, 152, 37.3%

หญิง, 256, 62.7%

ชาย หญิง

 
 

ภาพที่  2  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
 
1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่วงอายุ  
   
ตารางท่ี  2  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จำนวน  (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 18 ปี 46 11.30 

อายุ  18 – 30  ปี 115 28.20 

อายุ  31 - 50  ปี 144 35.30 

อายุ  51 – 60  ปี 84 20.60 

อายุสูงกว่า  60  ปี 19 4.70 

รวม 408 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 408 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-50 ปี    คิดเป็นร้อยละ 
35.30 รองลงมา คือ อายุ 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.20 และต่ำสุด คืออายุสูงกว่า    60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
4.70 
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อายุสูงกว่า60ปี, 
19, 4.7%

อายุ51-60ปี, 
84, 20.6%

อายุ31-50ปี, 
144, 35.3%

อายุ18-30ปี, 
115, 28.2%

อายุต ่ากว่า 18 ปี,
 46, 11.3%

อายุต ่ากว่า 18 ปี อายุ18-30ปี อายุ31-50ปี

อายุ51-60ปี อายุสูงกว่า60ปี
 

 
ภาพที่  3  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามช่วงอายุ 

 
1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน  (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 175 42.90 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 173 42.40 

อนุปริญญา/ปวส. 55 13.50 

ปริญญาตรี  5 1.20 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 408 100.00  

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 408 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 42.40 และ
ต่ำสุด คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.20 
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สูงกว่าปริญญาตรี,
 0, 0.0%

ปริญญาตรี, 5, 1.2%
อนุปริญญา/ปวส.

, 55, 13.5%

มัธยมศึกษา/
เทียบเท่า, 173,

ประถมศึกษา, 
175, 42.9%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ  
 
ตารางท่ี  4  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ จำนวน  (คน) ร้อยละ 

แม่บ้าน 64 15.70 
เกษตรกร 228 55.90 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 72 17.60 
รับราชการ 3 0.70 
รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 
นักเรียน/นักศึกษา 29 7.10 
อ่ืนๆ ระบุ..(ลูกจ้างรัฐ/รับจ้าง)  12 2.90 

รวม 408 100.00  

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 408 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
55.90 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 17.60 และต่ำสุด คือ อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 0.70 
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นักเรียน/นักศึกษา,
 12, 2.9% อื นๆ, 10, 2.4%รัฐวิสาหกิจ, 29, 6.9%

รับราชการ, 3, 0.7%

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
, 72, 17.2%

เกษตรกร, 228, 54.5%

แม่บ้าน, 64, 15.3%

แม่บ้าน เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา อื นๆ

 
ภาพที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 

 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 96.00 4.80 .66 มากที่สุด 
1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 96.40 4.82 .60 
 

มากที่สุด 
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 95.60 4.78 .64 
 

มากที่สุด 
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 96.00 4.80 .71 
 

มากที่สุด 
โดยรวม 96.00 4.80 .40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ     อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .40) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า 
การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 
4.82, S.D. = .60)   
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง 
                การให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 95.60 4.78 .63 
 

มากที่สุด 
2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 95.00 4.75 .54 

 
มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คำแนะนำ 95.40 4.77 .67 

 
มากท่ีสุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 96.40 4.82 .68 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.60 4.78 .38 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .38) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     ด้านมี
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82 
, S.D. = .68)   
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที ่
                ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.00 4.75 .60 

 
มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.20 4.76 .61 

 
มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.00 4.75 .70 

 
มากที่สุด 

3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 96.40 4.82 .68 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.40 4.77 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     มีผังลำดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 
( x = 4.82, S.D. = .68)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



48 
 
ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ          
                สิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 
เอ้ือต่อการให้บริการ 95.20 4.76 .65 

 
มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ 95.00 4.75 .58 

 
มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 94.80 4.74 .60 

 
มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.60 4.78 .65 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.15 4.76 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x = 4.76, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตาม     ด้านย่อย พบว่า มีการ
จัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม           มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .65) 
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ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ    
                ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ทั้ง 4 ด้าน  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ 96.00 4.80 .40 

 
มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.60 4.78 .38 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.40 4.77 .35 มากที่สุด 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

95.15 
 

4.76 
 

.36 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.54 4.78 .29 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.54 ( x =4.78, S.D. = .29) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x =4.80, S.D. = .40)  
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ภาพที่  6  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านโยธา การขออนุญาต 
ปลูกสิ่งก่อสร้าง ทั้ง 4 ด้าน 

ตอนที ่3  ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา 
 
 
 



50 
 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และ 
             ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 97.00 4.85 .66 มากที่สุด 
1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 94.60 4.73 .61 มากที่สุด 
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 94.40 4.72 .66 มากที่สุด 
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 94.00 4.70 .75 มากที่สุด 
โดยรวม 95.00 4.75 .42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ อยู่

ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.00 ( x = 4.75, S.D. = .42)        เมื่อพิจารณาตาม
ด้านย่อย พบว่า ด้านการให้บริการมีความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.00 
( x = 4.85, S.D. = .66)   
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 95.00 4.75 .12 มากที่สุด 
2.2 มชี่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 97.00 4.85 .23 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คำแนะนำ 93.00 4.65 .27 มากที่สุด 
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 96.00 4.80 .32 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 .35 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x = 4.76, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม ด้านย่อย พบว่า ด้านการ
มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอ้ยละ 97.00 ( x = 4.85, S.D. = .23)   
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ตารางท่ี12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.60 4.78 .59 มากที่สุด 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.00 4.75 .65 มากที่สุด 
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 96.00 4.80 .65 มากที่สุด 
3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 94.00 4.70 .62 มากที่สุด 

โดยรวม 95.15 4.76 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x = 4.76, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .65)   
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 
เอ้ือต่อการให้บริการ 95.20 4.76 .67 มากที่สุด 
4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ 96.00 4.80 .57 มากที่สุด 
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 96.40 4.82 .58 มากที่สุด 
4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 93.00 4.65 .64 มากที่สุด 

โดยรวม 95.15 4.76 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความพึงพอใจ งานบริการด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x = 4.76, S.D. = .36)          เมื่อพิจารณาตาม
ด้านย่อย พบว่า ด้านมีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, S.D. = .58) 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านด้านการศึกษา  
ทั้ง 4 ด้าน 
              

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ
ให้บริการ 95.00 4.75 .42 

 
มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.25 4.76 .35 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.15 4.76 .35 มากทีสุ่ด 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 95.15 

 
 

4.76 
 
 

.36 
 
 

มากที่สุด 
 

โดยรวม 95.13 4.76 .19 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.13 ( x =4.76, S.D. = .19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = .35) 
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ภาพที่  7  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
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ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรอืภาษี 
 
ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 95.20 4.76 .32 มากที่สุด 
1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 94.00 4.70 .36 มากที่สุด 
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 94.40 4.72 .32 มากที่สุด 
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 95.40 4.77 .34 มากที่สุด 
โดยรวม 94.75 4.74 .22 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ     อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.75 ( x = 4.74, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .34)   
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ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง              
               การให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 93.60 4.68 .59 มากที่สุด 
2.2 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 96.00 4.80 .60 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้
คำแนะนำ 95.60 4.78 .60 มากท่ีสุด 
2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 95.00 4.75 .54 มากที่สุด 

โดยรวม 95.05 4.75 .39 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05 ( x = 4.75, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า      ด้านการมี
ช่องทางในประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .60)   
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ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ   
                ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.60 4.78 .32 มากที่สุด 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.40 4.77 .36 มากที่สุด 
3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 94.80 4.74 .31 มากที่สุด 
3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 95.00 4.75 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.20 4.76 .22 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x = 4.76, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่พูดจา
สุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = .32)   
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ   
                สิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 
เอ้ือต่อการให้บริการ 94.80 4.74 .32 มากที่สุด 
4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ 95.00 4.75 .36 มากที่สุด 
4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.40 4.77 .35 มากที่สุด 
4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.00 4.75 .57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.05 4.75 .25 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
ที่สุดที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05  ( x = 4.75 , S.D. = .25) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  สะดวก เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x = 4.77, S.D. = .35) 
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ 
                ด้านรายได้หรือภาษี ทั้ง  4 ด้าน  
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ
ให้บริการ 94.75 4.74 .22 

 
มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.05 4.75 .39 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.20 4.76 .22 มากที่สุด 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 95.05 4.75 .25 มากที่สุด 

โดยรวม 95.01 4.75 .30 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.01 ( x =4.75, S.D. = .30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.20 ( x =4.76, S.D. = 
.22)   
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ภาพที่  8  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านรายได้หรือภาษ ีทั้ง  4 ด้าน 
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ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ และ 
               ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1.1 การให้บริการมีความถูกต้อง 96.40 4.82 .63  มากที่สุด 
1.2 การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 95.60 4.78 .61 
 

มากที่สุด 
1.3 มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 96.00 4.80 .66 
 

มากที่สุด 
1.4 การให้บริการมีความพร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร ครบถ้วน 95.40 4.77 .75 
 

มากท่ีสุด 
โดยรวม 95.85 4.79 .42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ      อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.85 ( x = 4.79, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า การให้บริการมีความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82, 
S.D. = .63)   
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทาง 
               การให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.30 ( x = 4.77, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตาม ด้านย่อย พบว่า มีช่องทาการ
ติดต่อสอบถามและให้คำแนะนำ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรอ้ยละ 95.60 ( x = 4.78, S.D. = 
.63)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ     

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 95.20 4.76 .62 
 

มากที่สุด 
2.2 มีช่องทางในประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 95.40 4.77 .55 

 
มากที่สุด 

2.3 มีช่องทาการติดต่อสอบถามและให้
คำแนะนำ 95.60 4.78 .63 

 
มากที่สุด 

2.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 95.00 4.75 .64 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 4.77 .35 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ 
                ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 96.00 4.80 .59 

 
มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 95.00 4.75 .65 

 
มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.60 4.78 .65 

 
มากที่สุด 

3.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 94.40 4.72 .62 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 .35 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x = 4.76, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า     เจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .59)   
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ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และ   
                สิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
4.1 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 
เอ้ือต่อการให้บริการ 96.00 4.80 .67 

 
มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีที่นั่ง ที่จอดรถ ให้ผู้มา
ใช้บริการอย่างเพียงพอ 95.00 4.75 .57 

 
มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 94.80 4.74 .58 

 
มากที่สุด 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้
อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 94.40 4.72 .64 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 95.05 4.75 .36 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.05 ( x = 4.75, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า 
สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .67) 
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ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ    
                ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ
ให้บริการ 95.85 4.79 .42 

 
มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.30 4.77 .35 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.25 4.76 .35 มากที่สุด 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 95.05 4.75 .36 มากที่สุด 

โดยรวม 95.36 4.77 .32 มากที่สุด 
   

 จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทั้ง 4 
ด้าน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x =4.77, S.D. = .32) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.85 ( x =4.79, S.D. = .42) 
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ภาพที่  9  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการในภาพรวมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

ทั้ง 4 ด้าน 
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ตอนที่ 6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
           บ้านไทร                   
ตารางท่ี 25 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  
 

ประเด็นหลัก 

ค่าเฉล่ีย

ความพึง

พอใจร้อยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

 
1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 95.54 4.78 0.29 

 
มากที่สุด 

2. ด้านการศึกษา 95.13 4.76 0.19 มากที่สุด 
3. ด้านรายได้หรือภาษี 95.01 4.75 0.3 มากที่สุด 
4. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.36 4.77 0.32 มากที่สุด 

โดยรวม 95.26 4.77 0.28 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.54 ( x =4.78, S.D. =.29) รองลงมาคือ งานบริการ
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x =4.77, S.D. = .32) และ
งานบริการด้านด้านรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.01 
( x =4.75, S.D. = .30)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการศึกษา 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จงัหวัดบุรีรัมย์ ผลงานที่ปรากฏ 4 งาน ดังนี้ 
 

5)  ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
6)  ด้านการศึกษา 
7)  ด้านรายได้หรือภาษี 
8)  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
5.2 สรุปผล 
 จากการศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการและคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาจากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 408 คนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ( x =4.77, 
S.D. = .28) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และงานบริการ 4 งานด้าน พบว่า ด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.54 ( x =4.78, S.D. = .29) 
รองลงมาคือ  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x =4.77, S.D. = 
.32) ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.13 ( x  =4.76, S.D. = .19)  และด้านรายได้หรือภาษีมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.01 ( x =4.75, S.D. = .30) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับเช่นกัน 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการและคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีศักยภาพสูงในการ
ให้บริการที่ดีและให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   
 
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  มีประเด็นน่าสนใจนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ในงานบริการ 4 ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการร้อยละ 95.26  แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ว่าด้วย
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การบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อมมีความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอันดี สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCORB ใน 7 ขั้นตอน และเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับ
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้ 
10 คะแนน 

สำหรับแต่ละด้าน พบว่า 
ผลงาน 4 งาน พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.26 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูง ที่

เป็นเช่นนี้เพราะ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการและการอนุรักษ์ 
                              ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรายได้หรือภาษี กีฬาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการบ้านเมืองที่ดี 
 
 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควรรักษา
ระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรตลอดไป และที่
สำคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดทำแผน การแข่งขันกีฬา และงานประเพณี  
งานบุญประจำปี และการบริการของเจ้าหน้าที่ 
 

 
2) สิ่งท่ีควรปรับปรุง  

2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค (ด้านโยธา) 
  1. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ความทั่วถึง การใช้งาน) หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 

ตามทีส่าธารณะ ยังไม่ทั่วถึงมี หลอดไฟชำรุด ควรมีการตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
2. ถนนตามเส้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  หลายสายชำรุด ควรมีงบ 

ซ่อมแซม ปรับปรุง ทุกปี เพ่ือจะคงสภาพให้ใช้งานได้นาน ๆ ไม่ต้องลื้อทำใหม่ 
  3. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นและให้ทั่วถึง 
  4. ซ่อมแซมถนน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  และเพ่ิมท่อระบาย 

ภายในหมู่บ้าน 
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2.2  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบ้าน
ไทร กลุ่มผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในตำบลและมีการส่งเสริมอบรมการทำขนมไทยในการสร้าง
รายไดใ้ห้ประชาชนภายในหมู่บ้านตำบลบ้านไทร 

2.3  ด้านการศึกษา 
   อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เพ่ิมปริมาณของเล่น ในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กและส่งบุคลากรทางการศึกษาและครูไปอบรมเพ่ือนำความรู้มาสอนเด็กๆเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ๆให้
เด็กๆมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นๆไป และควรมีรถรับ-ส่งนักเรียนประจำทุกหมู่บ้านทุกโรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกๆศูนย์ฯ 
  2.4  ด้านเงินรายได้หรือภาษี 

  อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีต่างๆ 
ให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านไทร และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการออกเก็บภาษีภายในตำบลและ
หมู่บ้านตำบลบ้านไทร  

       2.5 ด้านสาธารณสุข 

  1. การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควรเพิ่มจำนวนครั้งในการดำเนินการ 
  2. ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะท่ีถูกต้องให้ชาวบ้าน และอยากให้รณรงค์ ให้ 

ความรู้การเก็บขยะ การแยกขยะแห้ง ขยะเปียก หรือมีถังขยะแยกประเภทแจกตามหมู่บ้านภายในตำบลบ้าน
ไทร 
 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3.1 จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณูปโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะงบซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ตามซอกซอยในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชน 

3.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาด้านอ่ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไทร  รับผิดชอบ 

3.3 ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ลง
พ้ืนที่เพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้ทั่วถึง มีความเป็นกันเอง เพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่าง
บูรณาการ 

3.4 การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือด้านการเกษตร เช่น งบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง และ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
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