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- หน&วยงานหรือสถาบันท่ีดําเนินการสํารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู� รั บ บ ริ ก า ร  ไ ด� แ ก& 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก&น  
- ดําเนินการสํารวจเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2563 
- จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี ณ วันท่ีดําเนินการ 
สํารวจ จํานวน 27,730 คน  
- จํานวนประชากรผู�กรอกแบบสํารวจ จํานวน 
377 คน คิดเป;นร�อยละ 100 ของประชากรท่ี
ตอบแบบสอบถาม  
- งานบริการท่ีใช�ในการสํารวจความพึงพอใจ 
จํานวน 4 ด�านของ 4 งานบริการ ความพึงพอใจ
ต&อคุณภาพการให�บริการในภาพรวมร�อยละ 
97.20 เรียงลําดับจากงานบริการท่ีได�รับความพึง
พอใจสูงสุด คือ 
1. งานการแจ�งเกิด ร�อยละ 97.60  
2. งานการแจ�งตาย ร�อยละ 97.40  
3. งานการช&วยเหลือสาธารณภัย ร�อยละ 
97.40 
4. งานการจัดเก็บภาษีป?าย ร�อยละ 96.20 
เอกสารหน�า  90  ถึงหน�า 111 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� �เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการให บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองบ านไผ( อําเภอบ านไผ( จังหวัดขอนแก(น ในการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
การให บริการ 4 ด าน คือ 1) ด านกระบวนการและข้ันตอนการให บริการ 2) ด านบุคลากรเจ าหน าท่ีผู 
ให บริการ 3) ด านสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ด านคุณภาพของการให บริการ ของ 4 งานบริการ คือ 1)
งานการแจ งเกิด 2) งานการแจ งตาย 3) งานการช(วยเหลือสาธารณภัย และ 4) งานการจัดเก็บภาษีป7าย 

ผลการศึกษา พบว�า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให บริการเทศบาลเมืองบ านไผ( อําเภอบ านไผ( จังหวัด

ขอนแก(น ในงานบริการท้ัง 4 งาน อยู(ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค(าเฉลี่ยร อยละ 97.20 ( = 4.86, S.D. = 
0.02) เม่ือพิจารณาเปEนงานบริการ พบว(า อยู(ในระดับมากท่ีสุดทุกงานบริการ โดยเรียงลําดับตาม
ค(าเฉลี่ยคือ งานการแจ งเกิด มีค(าเฉลี่ยความพึงพอใจร อยละ 97.60 ( = 4.88, S.D. = 0.05) รองลงมา 
งานการแจ งตาย ร อยละ 97.40 ( = 4.87, S.D. = 0.02) งานการช(วยเหลือสาธารณภัย ร อยละ 97.40 
( = 4.87, S.D. = 0.01) และงานการจัดเก็บภาษีป7าย ร อยละ 96.20 ( = 4.81, S.D. = 0.04) 

ข อเสนอแนะต(อการปรับปรุงการให บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ านไผ( อําเภอบ านไผ( 
จังหวัดขอนแก(น โดยภาพรวมท้ัง 4 งาน เทศบาลเมืองบ านไผ( ควรมีการติดต้ังเสียงตามสายภายในเขต
เทศบาลเพ่ือให ประชาชน ได รับข อมูลข(าวสารจากทางราชการ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ�งานของ
เทศบาลอย(างสมํ่าเสมอ (ร อยละ 37.61) ควรสร างขวัญและกําลังใจแก(เจ าหน าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานด านการ
ให บริการแก(ประชาชนอย(างท่ัวถึงและเปEนธรรม (ร อยละ 28.45) ควรปรับการให บริการโดยการเพ่ิม
เจ าหน าท่ีชั่วคราวในช(วงเวลาท่ีมีผู มาใช บริการมากหรือการปรับปรุงระยะเวลาการบริการ เช(น มีการ
ให บริการระหว(างการพักเท่ียง (ร อยละ 20.18) และควรมีการฝLกอบรมเจ าหน าท่ีผู ให บริการเพ่ิมความรู 
เปEนประจําเพ่ือรับทราบ นโยบายระเบียบ ข อบังคับ กฎหมายท่ีจําเปEนในการให บริการแก(ประชาชน 
(ร อยละ 13.76)  

โดยสรุป จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต(อการให บริการอยู(ในระดับมากท่ีสุดแสดง
ให เห็นว(า เทศบาลเมืองบ านไผ( อําเภอบ านไผ( จังหวัดขอนแก(น มีศักยภาพสูงในการให บริการท่ีดีและให 
การบริการด วยความเปEนกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล องกับความต องการของประชาชนในภาพรวม
พบว(าความพึงพอใจอยู(ในระดับมากสุด คือมีค(าเฉลี่ย 97.20 ( = 4.86, S.D. = 0.02) (ได คะแนน 10 
คะแนน) 
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คํานํา 

 

รายงานฉบับนี้เป�นการศึกษาความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมือง 
บ�านไผ% อําเภอบ�านไผ% จังหวัดขอนแก%น ในด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ ด�านบุคลากร
เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านคุณภาพของการให�บริการ 4 งาน ประกอบด�วย 
งานการแจ�งเกิด งานการแจ�งตาย งานการช%วยเหลือสาธารณภัย งานการจัดเก็บภาษีป3ายท่ีเน�นการ
ประเมินผลเชิงระบบเพ่ือให�เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค66ประกอบในระบบบริการประชาชนนอกจากนั้น
ยังได�ทําการประเมินผลสําหรับใช�เป�นข�อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการให�บริการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพบริการและใช�เป�นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให�บริการขององค6กรให�ดียิ่งข้ึนใน
อนาคต  

ประโยชน6ในการบริหารจัดการท่ีได�รับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู�มีส%วนเก่ียวข�องท่ีได�รับทราบ
ถึงผลการดําเนินงานว%าเป�นไปตามความคาดหวังของผู�รับบริการอย%างไร เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับ
ใช�สําหรับแก�ไข ปรับปรุงและพัฒนางานในด�านต%างๆ เพ่ือประโยชน6ของประชาชนโดยส%วนรวม 

คณะผู�วิจัยขอขอบคุณผู�บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองบ�านไผ% ท่ีอํานวยความสะดวก
ในทุกข้ันตอนของการประเมิน ซ่ึงช%วยให�การศึกษาครั้งนี้เป�นไปอย%างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค6ตาม
นโยบายของรัฐบาลและกรมส%งเสริมการปกครองส%วนท�องถ่ิน 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก%น 
กันยายน 2563 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1 มีบทบัญญัติ

กําหนดให"การบริหารราชการต"องเป&นไปเพ่ือประโยชน+สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ"มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป&น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให"แก�ท"องถ่ิน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต"องการของประชาชนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได"สร"างเครื่องมือในการแปลงมาตรา 3/1 ไปสู�
การปฏิบัติท่ีเป&นรูปธรรม โดยมีเป@าหมายซ่ึงปรากฏตามพระราชกฤษีกาว�าด"วยหลักเกณฑ+การบริหาร
กิจการบ"านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนได"รับการอํานวยความสะดวกและ
ได"รับการตอบสนองความต"องการ โดยมุ�งเน"นถึงความต"องการ และความพึงพอใจของประชาชน
ผู"รับบริการเป&นหลัก โดยเฉพาะในมาตรา 9 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวได"กําหนดให"ส�วนราชการต"อง
จัดให"มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป&นลายลักษณ+อักษร เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ และกําหนดให"มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู"ประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ คุณภาพการให"บริการ ความคุ"มค�าในภารกิจของรัฐ 
ซ่ึงส�วนราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพตามเป@าหมายจะได"รับการจัดสรรเงินพิเศษเป&นบําเหน็จ
ความชอบ (ท่ีทําการนครศรีธรรมราช, 2563) 

การปกครองท"องถ่ิน เป&นการปกครองซ่ึงราชการส�วนกลางได"มอบอํานาจในการปกครอง
และบริหารกิจการงานให"แก�องค+กรปกครองส�วนท"องถ่ิน ในขอบเขตอํานาจหน"าท่ีและพ้ืนท่ีของตนท่ี
กําหนดไว"ตามกฎหมาย โดยมีความเป&นอิสระไม�ต"องอยู�ในบังคับบัญชาของราชการส�วนกลาง ราชการ
ส�วนกลางเป&นเพียงคอยกํากับดูแลให"องค+กรปกครองส�วนท"องถ่ินดําเนินกิจการไปด"วยความเรียบร"อย 
หรือ อีกนัยหนึ่งการปกครองส�วนท"องถ่ิน คือ การกระจายอํานาจของราชการส�วนกลางเพ่ือให"ประชาชน
ในท"องถ่ินนั้นๆ ได"ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป&นอิสระต�างหากจากการปกครองของ
ราชการส�วนกลาง ท่ีให"อํานาจแก�ประชาชนในท"องถ่ินได"ปกครองตนเอง 

เทศบาลเป&นการปกครองท"องถ่ินรูปแบบหนึ่งเพ่ือกระจายอํานาจในการบริหารราชการให"
ประชาชนในท"องถ่ินมีอิสระท่ีจะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาล
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีฐานะเป&นนิติบุคคล แบ�งออกเป&น 3 ระดับ คือ 
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ยังได"กําหนดภาระหน"าท่ีของเทศบาล 
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ได"แก� หน"าท่ีรักษาความสงบเรียบร"อยและความสะอาด สร"างและบํารุงถนนและท�าเรือ ดับเพลิงและ
กู"ภัย จัดการศึกษา ให"บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห+ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท"องถ่ิน 
นอกจากนี้ยังอาจจัดให"มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ ได"ตามสมควร องค+กรปกครองส�วน
ท"องถ่ินช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาลท้ังทางด"านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใช"ในการดําเนินการ
สามารถสนองตอบต�อความต"องการของประชาชนในท"องถ่ินอย�างตรงเป@าหมายและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังมีความสําคัญในการเป&นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป&นสถาบัน
ฝMกสอนการเมืองการปกครองให"แก�ประชาชน ทําให"เกิดความคุ"นเคยในการใช"สิทธิและหน"าท่ีพลเมือง 
ทําให"ประชาชนรู"จักการปกครองตนเองเพราะเปNดโอกาสให"ประชาชนได"เข"าไปมีส�วนร�วมทางการเมือง 
ซ่ึงจะทําให"ประชาชนเกิดสํานึกของตนเองต�อท"องถ่ิน รับรู"ถึงอุปสรรค ปOญหา และร�วมมือแก"ไขปOญหา
ของท"องถ่ินของตน (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ"านจอมบึง, 2559) 

การบริการประชาชนของภาครัฐมิได"เกิดข้ึนในประเทศไทยประเทศเดียว ทุกประเทศท่ี
พัฒนาแล"ว หรือกําลังพัฒนา มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปการบริการประชาชนให"ดีและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเป@าหมายของ
การบริการประชาชนนั้นเป&นสิ่งท่ีวัดยาก เพราะเป&นความรู"สึกของประชาชนว�ามีความพึงพอใจมากน"อย
เพียงใด ซ่ึงในสังคมมีกลุ�มบุคคลหลายกลุ�ม หลายระดับ ทําให"มาตรการในการตรวจสอบและประเมิน
ดําเนินการได"ยาก ซ่ึงแตกต�างกับภาคเอกชนท่ีสามารถดําเนินการประเมินได"ด"วยการเปรียบเทียบผล
ขาดทุนและกําไรของแต�ละปPว�าเพ่ิมหรือลด ท้ังนี้มาตรการวัดผลกําไรขาดทุนเป&นเรื่องของตัวเลขท่ี
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได"จากการดําเนินการตลอด ท้ังปPของบริษัท ซ่ึงแตกต�างจาก
ภาครัฐ แต�ความพยายามของภาครัฐในช�วงระยะเวลาเกือบ 20 ปPท่ีผ�านมาท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศก็ต�างพยายามกําหนดนโยบายและมาตรการต�างๆ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพในการบริการ
สาธารณะให"ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต�อข้ันตอนการให"บริการด"วยความสะดวก 
รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจ"าหน"าท่ีรัฐ ท่ีมีต�อประชาชนให"เปรียบเสมือนเป&น“ลูกค"า” ตาม
แนวคิดของภาคเอกชนและสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานต�างๆ ท่ีรัฐควรจัดหาเพ่ือให"บริการ
ประชาชนได"อย�างสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงแต�ความพึงพอใจอย�างเดียวไม�เพียงพอจะต"องคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค+กรภาครัฐด"วย 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก�องค+กรปกครองส�วน
ท"องถ่ิน พ.ศ.2543 ได"กําหนดกรอบแนวคิด เป@าหมายและแนวทางการกระจายอํานาจ โดยยึดหลักการมี
ส�วนร�วมจากทุกฝTายไม�เป&นแผนท่ีเบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ�น และสามารถปรับวิธีการให"สอดคล"อง
กับสถานการณ+และการเรียนรู"จากประสบการณ+ท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ได"กําหนดกรอบแนวคิดไว" 3 ด"าน คือ 1) 
อิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป&นรัฐเด่ียวและความมี
เอกภาพของประเทศ 2) ด"านการบริหารราชการแผ�นดินและการบริหารราชการส�วนท"องถ่ินโดยปรับ
บทบาทของราชการ บริหารส�วนกลางและราชการบริหารส�วนภูมิภาคให"ส�วนท"องถ่ินเข"ามาดําเนินการ



3 

แทนเพ่ือให"ราชการบริหารส�วนกลางและบริหารส�วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจท่ีเกิน
ขีดความสามารถขององค+กรปกครองส�วนท"องถ่ิน โดยกํากับดูแลองค+กรปกครองท"องถ่ินในด"านนโยบาย
และด"านกฎหมายเท�าท่ีจําเป&นสนับสนุนด"านเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตามประเมินผล 3) ด"าน
ประสิทธิภาพการบริหารองค+กรปกครองส�วนท"องถ่ิน เพ่ือให"ประชาชนได"รับบริการสาธารณะท่ีดีข้ึนไม�ตํ่า
กว�าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร�งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต�อผู"ใช"บริการ
มากข้ึน รวมท้ังส�งเสริมให"ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจร�วมดําเนินงาน และ
ติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอํานาจให"แก�องค+กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พิจารณาจากอํานาจ
หน"าท่ีขององค+กรปกครองส�วนท"องถ่ิน ท้ังนี้ยังข้ึนอยู�กับความพร"อมขององค+กรปกครองท"องถ่ินท่ีจะรับ
การถ�ายโอน รวมท้ังการสร"างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับ ตลอดจนการปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข"องภารกิจท่ีถ�ายโอนจัดเป&น 6 กลุ�มภารกิจ ได"แก� 1) ด"านโครงสร"างพ้ืนฐาน 2) 
ด"านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด"านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร"อย 4) 
ด"านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 5) ด"านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล"อม และ6) ด"านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปOญญาท"องถ่ิน 
(กรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน, 2548) 

พระราชกฤษฎีกาว�าด"วยหลักเกณฑ+และวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงเป&น
หลักเกณฑ+ในการปฏิบัติราชการโดยคํานึงถึงประโยชน+สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ"มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ และต"องตอบสนองความต"องการของประชาชนใน
การอํานวยความสะดวกในการให"บริการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป&น เพ่ือให"เกิดความ
คล�องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย�างต�อเนื่องและ
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ต"องให"เป&นไปตามหมวดท่ี 8 ของพระราชกฤษฎีกาว�าด"วย
หลักเกณฑ+และวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดให"ส�วนราชการมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการโดยจัดให"มี คณะผู"ประเมินอิสระ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วน
ราชการเก่ียวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ คุณภาพการให"บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู"รับบริการ 
ความคุ"มค�าในการบริการ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึงกําหนดให"ทุกส�วน
ราชการมีการ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยอยู�ภายใต"
กรอบการประเมิน 4 มิติ ได"แก� (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2548) 

มิติท่ี 1 ด"านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร+ คือ ส�วนราชการแสดงผลงาน ท่ีบรรลุวัตถุประสงค+
และเป@าหมายตามท่ีได"รับงบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือให"เกิดประโยชน+สุขต�อประชาชนและ
ผู"รับบริการ เช�น ผลสําเร็จในการบรรลุเป@าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร+ของส�วนราชการ ความสําเร็จใน
การบรรลุเป@าหมายผลผลิตของส�วนราชการ เป&นต"น 
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มิติท่ี 2 ด"านคุณภาพการให"บริการ คือ ส�วนราชการแสดงการให"ความสําคัญกับผู"รับบริการ
ในการให"บริการท่ีมีคุณภาพ สร"างความพึงพอใจแก�ผู"รับบริการ เช�น ระดับความพึงพอใจของผู"รับบริการ 
เป&นต"น 

มิติท่ี 3 ด"านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส�วนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ เช�น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให"บริการการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน เป&นต"น 

มิติท่ี 4 ด"านการพัฒนาองค+การ คือ ส�วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ
พร"อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค+การ เช�น การบริหารความรู"ในองค+การ การจัดการสารสนเทศและ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป&นต"น 

สําหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส�วนท"องถ่ิน มีความ
แตกต�างไปจากส�วนราชการท่ัวๆไป “ส�วนราชการ” ตามมาตรท่ี 4 ของ พ.ร.บ ว�าด"วยหลักเกณฑ+และ
วิธีการบริการกิจการบ"านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 หมายความว�า ส�วนราชการตามกฎหมายว�าด"วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยู�ในกํากับของราชการ ฝTายบริหารแต�ไม�
รวมถึงองค+กรปกครองส�วนท"องถ่ิน และมาตรา 52 ให"องค+กรปกครองส�วนท"องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ+การ
บริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย�างน"อยมีหลักเกณฑ+เก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต"องการของประชาชน ท่ี
สอดคล"องกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และให"กระทรวงมหาดไทยมี
หน"าท่ีดูแลและให"ความช�วยเหลือองค+กรปกครองท"องถ่ินในการจัดทําหลักเกณฑ+ดังกล�าว ดังนั้นองค+กร
ปกครองส�วนท"องถ่ิน จึงใช"กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา
ราชการท้ัง 4 มิติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

เทศบาลเมืองบ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� จังหวัดขอนแก�นเป&นส�วนราชการในองค++กรปกครอง
ท"องถ่ินซ่ึงจะต"องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปPงบประมาณ 2563 ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข"างต"นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
บ"านไผ� จําเป&นต"องมีหน�วยงานกลางท่ีมีความเป&นอิสระมารับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�นนั้นเป&นสถาบันการศึกษา
ในท"องถ่ินท่ีมีหน�วยงาน รับผิดชอบด"านการวิจัย จึงได"รับการประสานจากเทศบาลเมืองบ"านไผ� ให"เป&น
หน�วยงานดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู" "รับบริการจากเทศบาลเมืองบ"านไผ�โดยจุดมุ�งหมาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข"าราชการ พนักงาน ลูกจ"าง ตลอดจนส�งเสริม ปรับปรุง แก"ไข 
ภารกิจต�าง ๆ ให"สามารถสนองตอบต�อความต"องการประชาชนและก�อให"เกิดประโยชน+สูงสุดสืบไป 
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1.2 วัตถุประสงค!!ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการให"บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� 

จังหวัดขอนแก�น  
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตด(านเนื้อหา  

สํารวจความพึงพอใจในการให"บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ"านไผ� 4 ด"าน คือ 1) 
งานการแจ"งเกิด 2) งานการแจ"งตาย 3) งานการช�วยเหลือสาธารณภัย 4) งานการจัดเก็บภาษีป@าย 

1.3.2 ขอบเขตประชากร 
1) ประชากร  

ประชากรท่ีใช"ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู�ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง 
บ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� จังหวัดขอนแก�น ประชากรจํานวนท้ังสิ้น 27,730 คน 

2) กลุ�มตัวอย�าง 
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช"ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู�ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

บ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� จังหวัดขอนแก�น ปPงบประมาณ 2563 กําหนดกลุ�มตัวอย�างโดยใช"ตารางเครจซ่ีและ
มอร+แกน (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W., 1970) ได"กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 377 คน 

1.3.3 ขอบเขตด(านพ้ืนท่ี 
เขตพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ เทศบาลเมืองบ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� จังหวัดขอนแก�น 

1.3.4 ขอบเขตด(านตัวแปร 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การให"บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ"านไผ� หรือผู"มีส�วนได"

ส�วนเสียต�อการให"บริการของเทศบาลเมืองบ"านไผ� ประกอบด"วย 1) ผู"บริหารท"องถ่ินและเจ"าหน"าท่ี 2)
ประชาชน 3) หน�วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. ตัวแปรตาม คือ การให"บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� 
จังหวัดขอนแก�น ปPงบประมาณ 2563 ใน 4 ด"าน  

1) งานการแจ"งเกิด  
2) งานการแจ"งตาย  
3) งานการช�วยเหลือสาธารณภัย  
4) งานการจัดเก็บภาษีป@าย 
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1.3.5 ขอบเขตด(านระยะเวลา 
การศึกษาครั้งนี้ เป&นการศึกษาความพึงพอใจในการให"บริการประชาชนของเทศบาล

เมืองบ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� จังหวัดขอนแก�น ในปPงบประมาณ 2563 โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต�
วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 
 

1.4 นิยามศัพท!!เฉพาะ 
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู"สึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติในทางบวกของประชาชนท่ี

มีต�อการให"บริการของเทศบาลเมืองบ"านไผ�  
2. การให"บริการของเทศบาลเมืองบ"านไผ� หมายถึง งานท่ีเทศบาลเมืองบ"านไผ� ขอรับการ

ประเมินความพึงพอใจของผู"มาใช"บริการใน 4 งาน ได"แก� 1) งานการแจ"งเกิด 2) งานการแจ"งตาย 3) 
งานการช�วยเหลือสาธารณภัย และ 4) งานการจัดเก็บภาษีป@าย 

3. เทศบาลเมือง หมายถึง องค+กรปกครองส�วนท"องถ่ินรูปแบบหนึ่งในระบบการบริหาร
ราชการส�วนท"องถ่ิน ในท่ีนี้คือเทศบาลเมืองบ"านไผ� อําเภอบ"านไผ� จังหวัดขอนแก�น 
 

1.5 ประโยชน!ที่ได(รับ 
1.5.1 ช�วยให"เทศบาลเมืองบ"านไผ�ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อคุณภาพ

การให"บริการในงานการแจ"งเกิด งานการแจ"งตาย งานการช�วยเหลือสาธารณภัย และงานการจัดเก็บ
ภาษีป@าย 

1.5.2 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการเป&นส�วนหนึ่งของกลไกการควบคุม การ
ติดตามและตรวจสอบการบริหารของเทศบาลเมืองบ"านไผ� เพ่ือช�วยให"การบริหารงานเป&นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต�อความต"องการของประชาชน 

1.5.3 ทําให"เทศบาลเมืองบ"านไผ�ทราบถึงศักยภาพในการปฏิบัติราชการ และมีข"อมูลท่ี
นําไปสู�การติดตามผลและการพัฒนาการปฏิบัติงานอย�างเป&นรูปธรรม   
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1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการให"บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ"านไผ� 

อําเภอบ"านไผ� จังหวัดขอนแก�น ผู"วิจัยสรุปเป&นกรอบแนวคิดได"ดังนี้ 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 

 

ข"อมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ 

ความพึงพอใจในการให"บริการประชาชน 4 งาน 
ประกอบด"วย  
1. งานการแจ"งเกิด  
2. งานการแจ"งตาย  
3. งานการช�วยเหลือสาธารณภัย  
4. งานการจัดเก็บภาษีป@าย 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของของเทศบาลเมืองบ�านไผ" 

อําเภอบ�านไผ" จังหวัดขอนแก"นผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเป+นพ้ืนฐานใน
การวิจัย ซ่ึงประกอบด�วยสาระสําคัญดังต"อไปนี้  

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.2 องค5ประกอบของการประเมิน 
2.3 ยุทธศาสตร5ของเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
2.4 สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองบ�านไผ" อําเภอบ�านไผ" จังหวัดขอนแก"น 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความพึงพอใจ 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของบุคคลในองค5การ มีผลต"อความสําเร็จของงานและองค5การรวมท้ัง

ความสุขของผู�ทํางานด�วย องค5การใดก็ตามหากบุคคลในองค5การไม"มีความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะ
เป+นมูลเหตุหนึ่งท่ีทําให�ผลงานและการปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพของงานลดลงเม่ือมีการงาน ลาออกจาก
งาน หรืออาจก"อให�เกิดป>ญหาอาชญากรรม และป>ญหาทางวินัยได�อีกด�วย แต"ในทางตรงกันข�าม หาก
องค5การมีบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูง มีผลทางบวกต"อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความพึง
พอใจในการงานยังเป+นเครื่องมือหมายถึงแสดงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารองค5การ ดังนั้น ถ�าหากหน"วยงานใดเห็นความสําคัญของการสร�างความพึงพอใจให�เกิดข้ึนกับคน
ในหน"วยงานของตน และมีความเข�าใจในป>จจัยหรือองค5ประกอบท่ีส"งผลต"อความพึงพอใจในการทํางาน 
อีกท้ังตระหนักอยู"เสมอว"า ความรู�สึกพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนได�ตลอดเวลาตามสภาพการณ5หรือตาม
เวลา (Davis & Newstrom, 1985 : 109-110) นอกจากนี้ ยังมีผู�ให�ความหมายของความพึงพอใจไว�
หลายประการดังนี้ 

อุทัย พรรณสุดใจ (2545) ได�กล"าวถึง ความพึงพอใจว"า  เป+นความรู�สึกรักชอบยินดีเต็มใจ 
หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต"อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเม่ือได�รับตอบสนองความต�องการ ท้ัง ด�าน
วัตถุและด�านจิตใจ ความพึงพอใจเป+นเรื่องเก่ียวกับอารมณ5 ความรู�สึก และทัศนะของบุคคล อัน 
เนื่องมาจากสิ่งเร�าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป+นไปในเชิงประเมินค"า ว"าความรู�สึกหรือทัศนคติต"อ สิ่งเหล"านั้น 
เป+นไปในทางลบหรือบวก 
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กชกร เปVาสุวรรณ และคณะ (2550) ได�กล"าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจว"า ส"งท่ีควร
จะเป+นไปตามความต�องการ ความพึงพอใจเป+นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซ่ึงเป+นความรู�สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ5ท่ีมนุษย5เราได�รับอาจจะมากหรือน�อยก็ได�  
และเป+นความรู�สึกท่ีมีต"อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเป+นไปได�ท้ังทางบวกและทางลบ  แต"ก็เม่ือได�สิ่งนั้น  สามารถ
ตอบสนองความต�องการ หรือทําให�บรรลุจุดมุ"งหมายได� ก็จะเกิดความรู�สึกบวก เป+นความรู�สึกท่ีพึงพอใจ 
แต"ในทางตรงกันข�าม ถ�าสิ่งนั้นสร�างความรู�สึกผิดหวัง ก็จะทําให�เกิดความรู�สึกทางลบ เป+นความรู�สึกไม"
พึงพอใจ 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล"าวว"า ความพึงพอใจเป+นภาวะของความพึง
ใจหรือภาวะท่ีมีอารมณ5ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณ5ของคนๆหนึ่ง สิ่งท่ีขาด
หายไประหว"างการเสนอให�กับสิ่งท่ีได�รับจะเป+นรากฐานของการพอใจและไม"พอใจได� 

นภารัตน5 เสือจงพรู  (2544) กล"าวว"า ความพึงพอใจเป+นความรู�สึกทางบวกความรู�สึกทางลบ
และความสุขท่ีมีความสัมพันธ5กันอย"างซับซ�อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู�สึกทางบวก
มากกว"าทางลบ 

นภดล เชนะโยธิน (2531 : 175) กล"าวว"า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู�สึกพอใจ
หรือชอบใจในงานท่ีทํา และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นให�บรรลุวัตถุประสงค5ขององค5การ 

สมชาย ไทยวัฒนานุกูล (2533 : 23) กล"าวไว�ว"าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู�สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต"อการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป+นความรู�สึกหรือทัศนคติท่ีเป+นไปใน
ทางบวกอันจะเป+นผลให�บุคคลปฏิบัติงานได�อย"างมีประสิทธิภาพ ยอมเสียสละและอุทิศแรงกาย แรงใจ
และสติป>ญญาให�แก"งานนั้น 

ปภาวดี ดุลยจินดา (2540 : 528) ได�ให�ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ทัศนคติในทางบวกต"องาน ความพอใจในงาน ช"วยให�ตนทํางานรู�สึกว"าชีวิตการทํางานมี
คุณภาพกับช"วยปVองกันมิให�คนทํางานเกิดความรู�สึกห"างเหินกับงาน 

อํานวย แสงสว"าง (2544 : 88) ได�ให�ความหมายเก่ียวกับว"า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การแสดงความรู�สึกของผู�ทํางานท่ีแสดงออกในทางบวกท่ีดีต"อองค5การบุคคลผู�ร"วมงานและงาน
ท่ีทํา ได�แก" การแสดงความยินดี ชื่นชม การคิดสร�างสรรค5 การร"วมมือร"วมแรง การมีความสุขในการ
ทํางาน เป+นต�น 

ศิริวรรณ วรโพด (2551 : 16) ได�สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว�ว"า หมายถึง 
ความรู�สึกชอบของคนท่ีมีต"องาน เม่ือความรู�สึกชอบของคนได�รับการตอบสนองจากองค5การก็จะทําให�
เกิดความพึงพอใจในการทํางานมาก ซ่ึงส"งผลต"อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ธงชัย สันติวงษ5 (2530 : 39) ให�ความหมายว"า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึง 
ความรุนแรงของความต�องการของผู�ปฏิบัติงานสําหรับผลลัพธ5อย"างหนึ่ง 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 775) ได�ให�ความหมายของความ

พึงพอใจว"า หมายถึง พอใจชอบใจการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค5ของหน"วยงานต�อง
อาศัยป>จจัยหลายอย"างหลายประการโดยเฉพาะบุคคลเป+นองค5ประกอบท่ีสําคัญในการนํามาซ่ึง
ความสําเร็จ 

สรุปได�ว"า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู �สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมารับ
บริการจากหน"วยงานของรัฐ ความพึงพอใจ เป+นส"วนหนึ่งของเจตคติ ซ่ึงเป+นส"วนสําคัญในการเรียนรู�อีก
ประการหนึ่งหรือเป+นความรู�สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการได�รับการตอบสนองท้ังทางร"างกายและจิตใจ 
ซ่ึงเป+นผลให�เกิดความพึงพอใจและเป+นความรู�สึกท่ีบรรลุถึงความต�องการของผู�มารับบริการหรือ 
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต"อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเป+นไปในทางท่ีดีหรือไม"ดี ทางด�านบวกและด�านลบจะ
เกิดข้ึนก็ต"อเม่ือสิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต�องการแก"บุคคลนั้น 

ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว"า พฤติกรรมของมนุษย5เกิดข้ึนต�องมีสิ่งจูงใจ 

(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป+นความต�องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให�บุคคลเกิดพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองความต�องการของตนเอง ซ่ึงความต�องการของแต"ละคนไม"เหมือนกันความต�องการ
บางอย"างเป+นความต�องการทางชีววิทยา (biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช"น ความหิว
กระหายหรือความลําบากบางอย"าง เป+นความต�องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ
ต�องการการยอมรับ (recognition) การยกย"อง (esteem) หรือการเป+นเจ�าของทรัพย5สิน (belonging) 
ความต�องการส"วนใหญ"อาจไม"มากพอท่ีจะจูงใจให�บุคคลกระทําในช"วงเวลานั้น ความต�องการกลายเป+น
สิ่งจูงใจ เม่ือได�รับการกระตุ�นอย"างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีได�รับความนิยมมากท่ีสุด 
มี 2 ทฤษฎี ดังนี้ 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว5 (Maslow’s theory motivation) อับราฮัม  มาสโลว5 (A.H. 
Maslow) ค�นหาวิธีท่ีจะอธิบายว"าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต�องการบางอย"าง ณ เวลาหนึ่ง ทําไม
คนหนึ่งจึงทุ"มเทเวลาและพลังงานอย"างมากเพ่ือให�ได�มาซ่ึงความปลอดภัยของตนเองแต"อีกคนหนึ่งกลับ
ทําสิ่งเหล"านั้น เพ่ือให�ได�รับการยกย"องนับถือจากผู�อ่ืน คําตอบของมาสโลว5 คือ ความต�องการของมนุษย5
จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงน�อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว5ได�จัดลําดับความต�องการ
ตามความสําคัญ คือ 1)  ความต�องการทางกาย (physiological needs) เป+นความต�องการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ท่ีพัก อากาศ ยารักษาโรค 2) ความต�องการความปลอดภัย (safety needs) เป+นความต�องการ
ท่ีเหนือกว"า ความต�องการเพ่ือความอยู"รอด เป+นความต�องการในด�านความปลอดภัยจากอันตราย 3) 
ความต�องการทางสังคม (social needs) เป+นการต�องการการยอมรับจากเพ่ือน 4) ความต�องการการยก
ย"อง (esteem needs) เป+นความต�องการการยกย"องส"วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 5) 
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ความต�องการให�ตนประสบความสําเร็จ (self-actualization needs) เป+นความต�องการสูงสุดของแต"ละ
บุคคล ความต�องการทําทุกสิ่งทุกอย"างได�สําเร็จ  

บุคคลพยายามท่ีสร�างความพึงพอใจให�กับความต�องการท่ีสําคัญท่ีสุดเป+นอันดับแรกก"อนเม่ือ
ความต�องการนั้นได�รับความพึงพอใจ ความต�องการนั้นก็จะหมดลงและเป+นตัวกระตุ�นให�บุคคลพยายาม
สร�างความพึงพอใจให�กับความต�องการท่ีสําคัญท่ีสุดลําดับต"อไป ตัวอย"าง เช"น คนท่ีอดอยาก (ความ
ต�องการทางกาย) จะไม"สนใจต"องานศิลปะชิ้นล"าสุด (ความต�องการสูงสุด) หรือไม"ต�องการยกย"องจาก
ผู�อ่ืน หรือไม"ต�องการแม�แต"อากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต"เม่ือความต�องการแต"ละข้ันได�รับความ
พึงพอใจแล�วก็จะมีความต�องการในข้ันลําดับต"อไป 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของซิกมันด5 ฟรอยด5 (S. M. Freud) ต้ังสมมุติฐานว"าบุคคลมักไม"รู�ตัวมาก
นักว"าพลังทางจิตวิทยามีส"วนช"วยสร�างให�เกิดพฤติกรรม ฟรอยด5 พบว"า บุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร�า
หลายอย"าง สิ่งเร�าเหล"านี้อยู"นอกเหนือการควบคุมอย"างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝ>น พูดคําท่ีไม"ต้ังใจพูด มี
อารมณ5อยู"เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย"างมาก 

ขณะท่ีชริณี เดชจินดา (2535) ได�เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว�ว"า บุคคลพอใจ
จะกระทําสิ่งใดๆ ท่ีให�มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม"กระทําในสิ่งท่ีเขาจะได�รับความทุกข5หรือความ
ยากลําบาก โดยอาจแบ"งประเภทความพอใจกรณีนี้ได� 3 ประเภท คือ 1) ความพอใจด�านจิตวิทยา 
(psychological hedonism) เป+นทรรศนะของความพึงพอใจว"ามนุษย5โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหา
ความสุขส"วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข5ใดๆ 2) ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) 
เป+นทรรศนะของความพอใจว"ามนุษย5จะพยายามแสวงหาความสุขส"วนตัว แต"ไม"จําเป+นว"าการแสวงหา
ความสุขต�องเป+นธรรมชาติของมนุษย5เสมอไป 3) ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) 
ทรรศนะนี้ถือว"ามนุษย5แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน5ของมวลมนุษย5หรือสังคมท่ีตนเป+นสมาชิกอยู"
และเป+นผู�ได�รับผลประโยชน5ผู�หนึ่งด�วย 

สรุปได�ว"า ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมนุษย5ของอับราฮัม มาสโลว5 และทฤษฎี
แรงจูงใจของซิกมันด5 ฟรอยด5 ล�วนเป+นแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล"าวถึงความต�องการข้ันพ้ืนฐานท้ังในด�าน
ร"างกายและ จิตใจ รวมท้ังยังมีป>จจัยท่ีเก่ียวข�องหลายด�านทําให�เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส"งผล
ให�องค5การนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดต"อไป 

ลักษณะความพึงพอใจ  
ลักษณะของความพึงพอใจของนักวิชาการต"างๆ ดังนี้  
สุรศักด์ิ นาถวิล (2544 : 10) ได�กล"าวว"า ลักษณะความพึงพอใจไว� ดังนี้  
1. ความพึงพอใจเป+นการแสดงออกทางอารมณ5และความรู�สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่ง

หนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู�ความพึงพอใจ จําเป+นต�องมีการปฏิสัมพันธ5กับสภาพแวดล�อมรอบตัวการ
ตอบสนองความต�องการของมนุษย5 ส"วนบุคคลด�วยการโต�ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต"างๆ ในชีวิตประจํา 
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วันทําให�แต"ละคนมีประสบการณ5รับรู� เรียนรู� สิ่งท่ีได�รับการตอบสนองแตกต"างกันไป และหากสิ่งท่ีได�รับ
เป+นไปตามความต�องการก็จะก"อให�เกิดความพึงพอใจ  

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต"าง ระหว"างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีได�รับจริง
ในสถานการณ5 บริการก"อนท่ีลูกค�าจะมาใช�บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว�ในใจ
อยู"ก"อนเสมอแล�ว ซ่ึงมีแหล"งอ�างอิงมาจากคุณค"าหรือเจตคติท่ียึดถือต"อบริการ ประสบการณ5ด้ังเดิมท่ีเคย
ใช�บริการ การบอกเล"าของผู�อ่ืน การรับทราบข�อมูล การรับประกันบริการจากโฆษณา การให�คําม่ัน
สัญญาของผู�ให�บริการเหล"านี้เป+นป>จจัยพ้ืนฐาน ท่ีผู�ใช�บริการเหล"านี้เป+นป>จจัยพ้ืนฐานท่ีผู�รับบริการ ใช�
เปรียบเทียบกับบริการท่ีได�รับในวงจร ของการให�บริการตลอดช"วงเวลาของความจริง สิ่งท่ีผู�บริการได�รับ
ความรู�เก่ียวกับการบริการท่ีได�รับการบริการ คือ ความคาดหวังในสิ่งท่ีคิดว"าได�รับ (Expectations) นี้มี
อิทธิพลต"อช"วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว"างผู�ให�บริการและผู�รับบริการเป+นอย"าง
มาก เพราะผู�รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่ง ท่ีได�รับจริงในกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน 
(Performance) กับความหวังเอาไว�หากสิ่งท่ีได�รับเป+นไปตามความคาดหวังถือว"าเป+นการยืนยันท่ี
ถูกต�อง (Confirmation) กับความคาดหวังท่ีมีผู�รับริการย"อมเกิดความพึงพอใจต"อการบริการดังกล"าว 
แต"ถ�าไม"เป+นไปตามคาดหวังอาจจะสูงหรือตํ่ากว"านับว"าเป+นการยืนยันท่ีคลาดเคลื่อน (Disconfirmation) 
ความคาดหวังดังกล"าวท้ังนี้ช"วงความแตกต"าง (Discrimination)ท่ีเกิดข้ึนจะชี้ให�เห็นระดับความพึงพอใจ
หรือไม"พึงพอใจมากน�อยได� ถ�ายืนยันเบ่ียงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึงพอใจ ถ�าไปในทางลบ
แสดงถึงความไม"พอใจ  

จากความหมายท่ีกล"าวมาท้ังหมดข�างต�น สรุปได�ว"า ลักษณะของความพึงพอใจเป+นการ
แสดงออกทางอารมณ5และความรู�สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู�ความพึงท่ีรู�สึกได�
ในข้ันสุดท�ายท่ีได�รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค5 

2.1.2 ความสําคัญของความพึงพอใจต(อการบริการ 
ความพึงพอใจเป+นหนึ่งในความรู�สึกของมนุษย5 ท่ีจะสามารถให�ความรู�สึกได�ท้ังบวก และลบ 

หากเป+นความรู�สึกท่ีเป+นทางบวกนั้นมนุษย5ก็จะรู�สึกมีความสุขด�วยการแสดงออกทางคําพูด อากัปกริยา 
เช"น การยิ้ม การพูดจาท่ีดี แต"หากเป+นความรู�สึกด�านลบก็จะแสดงออกด�วยความไม"พอใจ อารมณ5โกรธ 
และนํามาซ่ึงความไม"พอใจต"อการบริการนั้น ด�วยเหตุนี้เองในทุกองค5กรและทุกสถานท่ีจึงให�ความสําคัญ
เก่ียวกับเรื่องของความพึงพอใจ หลายหน"วยงานอาจใช�การประเมินให�ผู�รับบริการเป+นคนประเมิน
คะแนนในหัวข�อต"างๆ ท่ีหน"วยงานจะสามารถนําไปปรับปรุงได� ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป+นประเด็นท่ีมี
ความสําคัญต"อบุคคลหลายฝyาย ได�แก" 

1.ผู�ให�บริการ กล"าวคือ ในการจัดให�เกิดการบริการแก"ผู�มารับบริการนั้นสิ่งท่ีผู�ให�บริการควร
จะต�องคํานึงถึงและยึดถือคือ 1) ความพึงพอใจของผู�รับบริการเป+นตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ
รูปแบบการบริการท่ีดีจะต�องสามารถตอบสนองต"อความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการได�
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โดยผู�ให�บริการจะต�องทําการสํารวจหรือศึกษาความต�องการของกลุ"มผู�รับบริการเปVาหมายเสียก"อน
จากนั้นจึงสามารถกําหนดรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดการบริการน"าประทับใจแก"ผู�มารับ
บริการได� 2) ความพึงพอใจของผู�รับบริการเป+นตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ
เนื่องจากเป+นเกณฑ5ท่ีชัดเจนส"งผลต"อการกลับมาใช�บริการซํ้าของผู�รับบริการโดยท่ัวไปองค5การธุรกิจ
บริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการในหลายๆด�านเช"นอาคารสถานท่ีอุปกรณ5
เครื่องใช�ความน"าเชื่อถือของกิจการบริการความเต็มใจในการให�บริการความรู�และความสามารถในการ
ให�บริการและบุคลิกลักษณะของผู�ให�บริการ เป+นต�น 3) ความพึงพอใจของผู�ปฏิบัติงานเป+นตัวชี้คุณภาพ
และความสําเร็จของงานบริการเนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยู"กับผู�ให�บริการซ่ึงการ
ปฏิบัติงานจะมีคุณภาพนั้นผู�ให�บริการจะต�องมีความพึงพอใจในงานของตนจึงจะทุ"มเทในการทํางานและ
เป+นสิ่งท่ีนําไปสู"ความพึงพอใจของผู�รับบริการ  

2. ผู�รับบริการ กล"าวคือ สิ่งท่ีผู�รับบริการมุ"งหวังต�องการจะได�จากการมารับบริการนั้นก็คือ
ความสะดวกสบายความรวดเร็วและคุณภาพการบริการท่ีดีดังนั้นความพึงพอใจจึงเป+นตัวผลักดัน
คุณภาพของการบริการของผู�ให�บริการซ่ึงจะส"งผลดีต"อผู�รับบริการดังนี้ 1) ความพึงพอใจของผู�รับบริการ
เป+นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผู�รับบริการเองซ่ึงมุ"งหวังท่ีจะได�รับการบริการท่ีดีจากการท่ีได�ไปใช�
บริการยังท่ีต"างๆความพึงพอใจของผู�รับบริการนี้จึงเป+นสิ่งสําคัญท่ีผู�ให�บริการจะต�องตระหนักถึงและจัด
ให�มีอย"างเพียงพอทําให�เกิดการแข"งขันเพ่ือท่ีจะนําเสนอสิ่งท่ีดีกว"าแก"ผู�รับบริการส"งผลให�ผู�รับบริการ
ได�รับการบริการท่ีดีมีคุณภาพมากข้ึนเรื่อยๆ 2) ความพึงพอใจของผู�ปฏิบัติงานบริการช"วยพัฒนา
คุณภาพของงานบริการและอาชีพบริการเนื่องจากผู�ให�บริการท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานจะทํางาน
ด�วยความเต็มใจทุ"มเทสร�างสรรค5และส"งเสริมมาตรฐานในการให�บริการส"งผลให�คุณภาพในการบริการ
สูงข้ึน และงานบริการกลายเป+นงานท่ีแพร"หลายมากข้ึนมีบุคลากรท่ีมีทักษะและความสามารถเข�าสู"
วงการธุรกิจบริการมากข้ึนเกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการส"งผลต"อลักษณะการบริการทําให�
ผู�รับบริการได�รับการบริการท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนต"อไป (เอนก สุวรรณบัณฑิต 
และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548 : 172-174)  

2.1.3 ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ 
ความพึงพอใจเป+นการแสดงออกทางอารมณ5และความรู�สึกในทางบวกของบุคคลต"อสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดในการรับบริการซ่ึงบุคคลจะรับรู�รูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดยใช�
ประสบการณ5 ท่ีได�รับด�วยตนเองหรือจากการอ�างอิงใดๆ ต้ังแต"อดีตจนถึงป>จจุบันเช"นคําบอกเล"าของ
กลุ"มเพ่ือนโฆษณาเป+นต�นในการประเมินสิ่งท่ีได�รับจากการบริการหากการบริการเป+นไปตามความ
ต�องการของผู�รับบริการก็จะก"อให�เกิดความพึงพอใจในบริการนั้น 

ความพึงพอใจเกิดจากการประมินความแตกต"างระหว"างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีได�รับจริงใน
สถานการหนึ่งในการใช�บริการนั้นบุคคลย"อมมีข�อมูลจากแหล"งอ�างอิงต"างๆ (Reference) เช"น
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ประสบการณ5ส"วนตัวความรู�จากการเรียนรู�คําบอกเล"าของกลุ"มเพ่ือนข�อมูลจากธุรกิจบริการแบบเดียวกัน
เป+นต�นจึงเกิดความคาดหวังต"อสิ่งท่ีควรจะได�รับจากการบริการ (Expectation) ซ่ึงจะมีอิทธิพลแก"
ผู�รับบริการในการท่ีจะใช�เป+นเกณฑ5ในการประเมินสิ่งท่ีได�รับจริงในกระบวนการบริการ(Performance) 
หากการบริการเป+นไปตามท่ีคาดหวังย"อมเกิดการยืนยันความถูกต�อง (Confirmation) ต"อการบริการ 
และเกิดความความพึงพอใจในบริการแต"ถ�าบริการท่ีได�รับไม"เป+นไปตามคาดหมายก็จะเกิดการยืนยัน
ความไม"ถูกต�อง (Disconfirmation) ทําให�เกิดความไม"พึงพอใจในบริการ 

ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลาตามป>จจัยแวดล�อมและสถานการณ5ท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากในแต"ละช"วงเวลาบุคคลย"อมมีความคาดหวังต"อการบริการแตกต"างกันท้ังนี้ข้ึนอยู"กับอารมณ5
ความรู�สึกประสบการณ5ท่ีได�มาระหว"างเวลานั้นจึงทําให�เกณฑ5ประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อนข้ึน–ลง
ตลอดเวลาส"งผลให�การเปรียบเทียบสิ่งท่ีได�รับกับสิ่งท่ีคาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด�วยความพึงพอใจนั้น
เป+นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู�การประเมินคุณภาพของการบริการอันเป+นสิ่งท่ีรับบริการคาดหวัง
ว"าจะได�รับจากการให�บริการโดยท่ีความพึงพอใจในการบริการของผู�รับบริการจะข้ึนอยู"กับองค5ประกอบ
2 ด�านได�แก" 1) การรับรู�คุณภาพของผลิตภัณฑ5บริการอันเป+นสิ่งท่ีผู�ให�บริการได�สัญญาว"าจะให�โดย
ผู�รับบริการมีความคาดหวังต"อคุณภาพของผลิตภัณฑ5บริการว"าจะได�รับอย"างน�อยตามท่ีผู�ให�บริการได�
สัญญาไว�ความมากน�อยของคุณภาพของสิ่งท่ีได�รับจะเป+นตัวกําหนดถึงระดับความพึงพอใจของรับ
บริการนั่นเอง 2) การรับรู�คุณภาพของการนําเสนอบริการซ่ึงผู�ให�บริการจะนําเสนอผ"านการแสดงออก
ต"างๆในกระบวนการบริการโดยผู�รับบริการจะประเมินว"าผู�ให�บริการนั้นได�บริการอย"างเหมาะสมมาก
น�อยเพียงใดรวมท้ังความสะดวกในการเข�าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผู�ให�บริการตามบทบาท
หน�าท่ีความรับผิดชอบต"องานการใช�ภาษาในการสื่อสาร และการปฏิบัติตนในการให�บริการว"าผู�ให�
บริการมีความเต็มใจ และจริงใจเพียงใดในการให�บริการการรับรู�เหล"านี้จะช"วยให�ผู�รับบริการประเมิน
คุณภาพการบริการได�อย"างมีเหตุ และผลซ่ึงนําไปสู"ความพึงพอใจในการรับบริการ (เอนก สุวรรณบัณฑิต 
และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548 : 174-175)  

2.1.4 ป/จจัยท่ีมีผลต(อความพึงพอใจของผู�รับริการ 
ป>จจัยท่ีมีผลต"อความพึงพอใจของผู�มารับบริการของนักวิชาการต"างๆ ไว�ดังนี้  
1. ป>จจัยท่ีมีผลต"อความพึงพอใจของผู�บริการว"าความพึงพอใจผู�รับบริการ เป+นการ

แสดงออกถึงความรู�สึกในทางบวกของทางผู�รับบริการต"อการให�บริการ ป>จจัยท่ีมีผลต"อความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการท่ีสําคัญดังนี้ (ศิริพร ตันติพูลวินัย, 2538 : 8) 

1.1 สถานท่ีบริการ การเข�าถึงการบริการได�สะดวกเม่ือลูกค�ามีความต�องการย"อมก"อให�เกิด
ความพึงพอใจต"อการบริการ ทําเลท่ีต้ังและกระจายสถานท่ีบริการให�ท่ัวถึงเพ่ืออํานวยความสะดวกแก"
ลูกค�าจึงเป+นเรื่องสําคัญ  
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1.2 การส"งเสริมการแนะนําการบริการความพึงพอใจของผู�รับบริการเกิดข้ึนได�จากการได�ยิน
ข�อมูลข"าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล"าวขานถึงของการบริการไปในทางบวกซ่ึงหากตรงกันกับความเชื่อถือก็
จะมีความรู�สึกดีกับการบริการดังกล"าวอันเป+นแรงจูงใจผลักดัน ให�ความต�องการบริการตามมา  

1.3 ผู�บริการและผู�ปฏิบัติการล�วนเป+นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญต"อการปฏิบัติงานบริการให�ผู�
บริการเกิดความพึงพอใจท้ังสิ้น ผู�บริการบริการท่ีวางนโยบายการบริการ โดยคํานึงถึงความสําคัญของ
ลูกค�าเป+นหลักย"อมสามารถตอบสนองความต�องการ ของลูกค�าให�เกิดความพึงพอใจได�ง"าย เช"น เดียวกับ
ผู�ปฏิบัติงานหรือพนักงานท่ีตระหนักถึงลูกค�าสําคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองท่ีลูกค�า
ต�องการความสนใจเอาใจใส"อย"างเต็มท่ีด�วยจิตสํานักของบริการ  

1.4 สภาพแวดล�อมของการบริการ สภาพแวดล�อมและบรรยากาศของการบริการท่ีมี
อิทธิพลต"อความพึงพอใจของลูกค�า ลูกค�าชื่นม่ืนชมสภาพแวดล�อมของการบริการเก่ียวข�องกับการ
ออกแบบสถานท่ี ความสวยงามการตกแต"งภายในด�วยเฟอร5นิเจอร5และการให�สีสันการ จัดแบ"งพ้ืนท่ี
สัดส"วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช�บริการ เช"น ถุงการดาษหิ้วใส"ของซองจดหมาย ฉลากสินค�า  

1.5 ขบวนการบริการ มีวิธีการนําเสนอขบวนการบริการเป+นส"วนสําคัญในการสร�างความพึง
พอใจให�กับลูกค�า ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส"งผลให�กับการปฏิบัติการ แก"ลูกค�ามีความ
คล"องตัวและสนองต"อความต�องการของลูกค�าได�อย"างถูกต�องมีคุณภาพ เช"น การนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร5เข�ามาจัดระบบข�อมูลสํารองห�องพักโรงแรมหรือสายการบินการใช�เครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ 
การใช�ระบบโทรศัพท5อัตโนมัติในการรับ – โอน สาย ในการติดต"อองค5การต"างๆ เป+นต�น หรือการให�
ข�อมูลอย"างสมํ่าเสมอและเพียงพอ  

2. ป>จจัยท่ีมีผลต"อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต"อการได�รับบริการ หมายถึง ความรู�สึก
ยินดีของประชาชนท่ีมีต"อการได�รับบริการในด�านต"างๆ ได�แก" (มณีวรรณ ต้ันไทย, 2533 : 69) 

2.1 ด�านความสะดวกท่ีได�รับ หมายถึง สถานท่ีให�บริการ รวมถึงสถานท่ีจอดรถท่ีให�บริการ
สะอาด อุปกรณ5ในการให�บริการ เช"น แบบฟอร5มไม"ขาดแคลนและมีการประชาสัมพันธ5งานบริการ
ต"อเนื่อง 

2.2 ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการท่ีได�รับ หมายถึง การท่ีเจ�าหน�าท่ีให�บริการแต"งกายเหมาะสม 
ยิ้มแย�มแจ"มใส ใช�วาจาสุภาพ มีความกระตือรือร�น มีการบริการเป+นระบบมีข้ันตอนในการให�บริการ  

2.3 ด�านคุณภาพบริการท่ีได�รับ หมายถึง การได�รับการบริการท่ีถูกต�องตรงไปตรงมามี
อุปกรณ5 ไว�บริการพอเพียง มีคนคอยแนะนําและมีการแจ�งผลการบริการ 

2.4 ด�านระยะเวลาในการดําเนินการ หมายถึง ระยะเวลาในการให�บริการท่ีกําหนดชัดเจน 
และดําเนินการให�เป+นไปตามเวลาท่ีกําหนด หากมีข�อพกพร"องสามารถไขทันทีหรือไม"ล�าช�า  

2.5 ด�านข�อมูลท่ัวไป หมายถึง การค�นหาข�อมูลได�รับความสะดวก ข�อมูลทันสมัยสามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได� มีช"องทางการบริการข�อมูลท่ีทันสมัยสะดวกรวดเร็ว  
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3. ป>จจัยท่ีสําคัญของความพึงพอใจมีดังนี้ (Milet, 1954 : 390) 
3.1 การให�บริการอย"างเสมอภาค (Equal table Service) หมายถึง การให�บริการอย"างเท"า

เทียมกัน โดยยึดหลักว"าคนเราทุกคนเกิดมาเท"าเทียมกันท้ังทางกฎหมายและทางการเมือง การให�บริการ
งานของรัฐต�องไม"แบ"งแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคม หลักความเสมอ
ภาคนั้นมีความสัมพันธ5อย"างใกล�ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากหลักการท่ีจะทําให�การใช�เสรีภาพเป+นไป
อย"างเสมอภาคกันทุกผู�ทุกคน ความเสมอภาคจึงเป+นฐานของเสรีภาพและเป+นหลักประกันในการทําให�
เสรีภาพเกิดข้ึนได�จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต�กฎหมายจึงเป+นหลักการท่ีทําให�มีการปฏิบัติต"อ
บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องนั้นๆ อย"างเท"าเทียมกันหรือไม"เลือกปฏิบัติ (Non - discrimination) 

ท้ังนี้การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั้นจะต�องปฏิบัติต"อสิ่งท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกัน
อย"างเท"าเทียมกัน และจะต�องปฏิบัติต"อสิ่งท่ีมีสาระสําคัญแตกต"างกันให�แตกต"างกันไปตามลักษณะของ
เรื่องนั้นๆ จึงจะทําให�เกิดความยุติกรรมภายใต�หลักความเสมอภาคข้ึนได� หลักความเสมอมากเม่ือ
พิจารณาจากบทบัญญัติแห"งกฎหมายสามารถแยกประเภทของหลักความเสมอภาคได� 2 ประเภท คือ 
หลักความเสมอภาคท่ัวไป หลักความเสมอภาคท่ัวไปเป+นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคลทุกคนท่ีอาจกล"าวอ�าง
กับการกระทําใดๆ ของรัฐได�และหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เป+นหลักความเสมอภาคท่ีใช�เฉพาะ
เรื่อง เป+นหลักความเสมอภาคท่ีใช�เฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป+นเฉพาะ  

สรุปได�ว"า การให�บริการอย"างเสมอภาค คือ ความยุติธรรมในการบริหารงานโดยมีฐานคติ
ท่ีว"าทุกคนเท"าเทียมกัน ประชาชนทุกคนจะได�รับการปฏิบัติอย"างเท"าเทียมกันในมุมมองของกฎหมาย ไม"
มีการแบ"งแยกกีดกัน ในการให�บริการประชาชนจะได�รับการปฏิบัติในฐานท่ีเป+นป>จเจกบุคคลท่ีใช�
มาตรการให�บริการเดียวกันความต�องการในการจัดบริการให�อย"างเพียงพอ 

3.2 การให�บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให�บริการจะต�องมองว"าเป+น
การให�บริการสาธารณะจะต�องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน"วยงานภาครัฐจะถือว"าไม" มี
ประสิทธิภาพเลย ถ�าไม"มีการตรงเวลานอกจากนี้ผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห5ประเด็นด�านนี้โดยอาศัย
นักวิชาการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเวลาเพ่ิมอีก 

การบริการนั้นผู�ให�บริการจะต�องรู�จักการบริการเวลากล"าวคือ การรู�จักวางแผนและจัดสรร
เวลาในการท างานอย"างถูกต�อง เหมาะสม ผู�ให�บริการจะต�องรู�จักแบ"งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเอง
ให�ถูกต�องและเหมาะสมตามวันเวลาท่ีกําหนด (การบริการเวลา, 2553 : 4) 

การบริการเวลาเป+นตัวกําหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให�บรรลุผลตามเวลาและ
วัตถุประสงค5ท่ีกําหนด เพ่ือก"อให�เกิดประสิทธิภาพในงานหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ การบริการเวลาให�เกิด
ประสิทธิภาพมีหลักการดังนี้  
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3.2.1 การวางแผน (Planning) การวางแผนเป+นหลักการสําคัญของการทํางาน จึงต�อง
กําหนดจุดมุ"งหมายใช�เวลาท่ีประหยัด และก"อให�เกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแบบงานท่ีต�องทํา 
และฝ~กใช�ปฏิทินในการวางแผนจนเป+นนิสัยเพราะการวางแผนจะช"วยรักษาเวลาและให�ผลลัพธ5ท่ีดีกว"า 

3.2.2 การจัดเวลาให�เหมาะสมงาน คือ การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของงานไว�ใน
แผนการทํางาน งานใดท่ีไม"สําคัญหรือกิจกรรมใดท่ีไม"เกิดประโยชน5ควรตัดท้ิงไปและให�เวลาสําหรับงาน
ท่ีสําคัญๆ เพ่ือก"อให�เกิดประสิทธิภาพของงานมากท่ีสุดโดยแยกประเภทของงานไว�ให�ชัดเจน แล�วจัดทํา
พร�อมกันเพ่ือประหยัดเวลาและเป+นไปอย"างมีระบบเสมอ 

3.2.3 การจัดเวลาให�เหมาะสมกับคน กล"าวคือ ควรตัดเวลาท่ีเก่ียวกับงาน หรือการประชุมท่ี
ไม"จําเป+นควร ให�บุคคลอ่ืนมีส"วนแบ"งภาระความรับผิดชอบงานตามสมควร มีการมอบหมายงานกระจาย
งานให�บุคคลอ่ืน ทําอย"างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงค5ในการทํางานท่ีชัดเจนและควรสร�าง
บรรยากาศการทํางานให�เกิดข้ึนเสมอ 

3.2.4 การสั่งการ เตือนตนเสมอ คือ ควรทําอะไรให�ลุล"วงไปเป+นข้ันตอน แต"ไม"ใช"ใส"ใจแต"
การจัดระบบ จนไม"เคยประเมินคุณค"าท่ีแท�จริงของผลงานฝ~กฝนการตัดสินใจเพ่ือทํางานตามท่ีเห็นว"า
เหมาะสมให�ทันเวลา 

3.2.5 การควบคุมการทํางานเพ่ือการมีเวลาท่ีดีกว"า คือ ควรฝ~กมีวินัยในการทํางานไม"
ผัดวันประกันพรุ"ง 

ดังนั้น สรุปการให�บริการท่ีตรงเวลา คือ ผู�ให�บริการจะต�องมีความตรงต"อเวลากับผู�รับบริการ
ในทุกกรณีท่ีมาติดต"อขอรับบริการ โดยอาศัยการใช�ทักษะเครื่องมือหรือเทคนิคในการบริหารจัดการงาน
หรือบริการให�บรรลุตามเปVาหมายท่ีวางไว�ในเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการวางแผนและการจัดลําดับ
ความสําคัญในการทํางาน ซ่ึงต�องอาศัยกระบวนการเครื่องมือ และเทคนิคต"างๆ เข�าไว�ด�วยกันเพ่ือ
กําหนดและควบคุมการปฏิบัติงานให�บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค5ท่ีกําหนด เพ่ือก"อให�เกิด
ประสิทธิภาพในงานท่ีรับผิดชอบ  

3.3 การให�บริการอย"างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให�บริการต�องมีลักษณะ
จํานวนให�บริการและสถานท่ีให�บริการอย"างเหมาะสม Millet (1954 : 38) เห็นว"าความเสมอภาคหรือ
การตรงเวลาจะไม"มีความหมายเลยถ�ามีจํานวนการให�บริการไม"เพียงพอและสถานท่ีต้ังท่ีให�บริการสร�าง
ความไม"ยุติธรรมให�เกิดข้ึนแก"ผู�รับบริการ นอกจากนี้ผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห5ประเด็นด�านนี้โดยอาศัย
นักวิชาการและแนวคิดเก่ียวกับการบริการอย"างเพียงพอ 

นอกจากให�บริการอย"างเท"าเทียมกันและให�บริการอย"างรวดเร็วแล�วต�องคํานึงถึงจํานวนคนท่ี
เหมาะสม จํานวนคนท่ีต�องการในสถานท่ีท่ีเพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสมอีกด�วยการบริการท่ีพอเพียงหรือ
ว"าการบริการข้ันตํ่า (Adequate Service) คือ การบริการระดับท่ีตํ่าท่ีสุดของการบริการท่ีลูกค�าจะ
ยอมรับได� โดยไม"เกิดความรู�สึกไม"พอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบข้ึนจากระดับบริการท่ีพึงประสงค5
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และระดับบริการท่ีพอเพียงจะได�รับอิทธิพล ป>จจัย 3 ด�าน คือ จากคําสัญญาซ่ึงผู�ให�บริการให�แก"ลูกค�า
ท้ังท่ีเป+นสัญญาท่ีชัดแจ�งและคําสัญญาท่ีไม"ชัดแจ�ง จากการบอกปากต"อปากของลูกค�าและจาก
ประสบการณ5 

จึงสรุป การให�บริการอย"างเพียงพอ คือ การให�บริการท่ีตอบสนองต"อความต�องการของ
ผู�รับบริการในทุกๆ ด�านอย"างเพียงพอ เช"น ด�านจํานวนบุคลากร ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ 
อุปกรณ5 และสถานท่ีให�บริการ เป+นต�น 

3.4 การให�บริการอย"างต"อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให�บริการท่ีมีความ
สมํ่าเสมอ มีความพร�อมและเตรียมตัวต"อความสนใจตลอดเวลา มีการฝ~กอบรมอยู"เป+นประจําและมีความ
รับผิดชอบต"องานท่ีทําความรับผิดชอบนี้จะเป+นภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน�าท่ีการงาน
ของผู�ร"วมให�เป+นไปตามเปVาหมายขององค5การเนื่องจากบุคลต�องอยู"ร"วมกันทํางานในองค5การจําเป+นต�อง
ปรับลักษณะนิสัยเจตคติของบุคคลเพ่ือช"วยเป+นเครื่องมือผลักดันให�ปฏิบัติงานตามระเบียบรู�จักเคารพ
สิทธิของผู�อ่ืนปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบและมีความชื่อสัตย5 สุจริต คนท่ีมีความรับผิดชอบจะ
ทําให�การปฏิบัติงานไปสู"เปVาหมายท่ีวางไว�และช"วยให�การท างานร"วมกันเป+นไปด�วยความราบรื่น ความ
รับผิดชอบจึงเป+นภาระผูกพันท่ีผู�นําต�องสร�างข้ึนเพ่ือให�องค5การสามารถบรรลุเปVาหมายได�อย"างดี ถ�า
องค5การท่ีมีความรับผิดชอบต"อสังคมก็จะทําให�เกิดผลต"อต"อองค5การนั้น คือ 

3.4.1 องค5การจะได�รับความเชื่อถือและไว�วางใจจากผู�ร"วมงานและผู�อ่ืน 
3.4.2 การปฏิบัติงานจะพบความสําเร็จทันเวลาและทันต"อเหตุการณ5ภายใต�สถานการณ5ท่ี

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3.4.3 ทําให�เกิดความเชื่อถือในตนเองเพราะปฏิบัติหน�าท่ีได�อย"างเรียบร�อย 
3.4.4 องค5การเกิดความม่ันคงเป+นท่ียอมรับนับถือจากผู�อ่ืน 
3.4.5 องค5การประสบผลสําเร็จสามารถพัฒนาไปสู"ความเป+นป~กแผ"นและม่ันคง 
3.4.6 สามารถปฏิบัติงานได�อย"างราบรื่นทุกคนให�ความร"วมมือเป+นอย"างดี 
ดังนั้นจึงสรุปการให�บริการอย"างต"อเนื่อง คือ การให�บริการท่ีเป+นไปอย"างสมํ่าเสมอโดยยึด

ประโยชน5ของสาธารณะเป+นหลัก มีความรับผิดชอบต"องานท่ีทํา ไม"ใช"ยึดความพึงพอใจของหน"วยงานท่ี
ให�บริการว"าจะให�หรือหยุดบริการเม่ือใด 

3.5 การให�บริการอย"างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึง การให�บริการท่ีมีความ
เจริญคืบหน�าไปท้ังทางด�านผลงาน คุณภาพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและในการให�บริการ จําเป+นต�องมี
การพัฒนาระบบขององค5กรและบุคลากรอยู"ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห5ประเด็น
ด�านนี้โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการบริการอย"างก�าวหน�า 

ในการพัฒนาองค5กรและบุคลากรอยู"เสมอนั้นจะทําให�มีความพร�อมต"อการแข"งขัน และจะ
เป+นบุคคลท่ีพร�อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู"ตลอดเวลา หน"วยงานหรือองค5กรใดก็ตามท่ีมีการพัฒนา
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ตนเอง ย"อมก"อให�เกิดประสิทธิภาพในการท างานและนํามาซ่ึงความเจริญก�าวหน�าขององค5กรการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองได�ดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะห5ตนเอง ก"อนท่ีเราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกท่ีควรต�องทํา
คือ การวิเคราะห5ตนเอง คนเรานั้นถ�ารู�ว"าตนเองมีความสามารถ ความชํานาญหรือมีศักยภาพพิเศษใน
ด�านใด ก็ควรท่ีจะต�องเสริมศักยภาพของตนเองในด�านนั้น และควรท่ีจะต�องทําในสิ่งท่ีตนเองมีความถนัด
หรือมีความชํานาญ และสําหรับความสามารถในด�านท่ียังขาดทักษะและความชํานาญก็ควรท่ีจะหา
ความรู�เพ่ิมเติมเพ่ือเป+นการพัฒนาตนเองให�มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3.5.2 มุ"งม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลง การท่ีจะพัฒนาตนเองได� ต�องมีความกล�าท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
และต�องมีความมุ"งม่ันมากกว"าแค"ความต้ังใจ ต�องมีความเชื่อว"า ศักยภาพของตนเองนั้น มีสามารถ
พัฒนาข้ึนได� และทุ"มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองให�เป+นคนใหม"ท่ีมีศักยภาพเพ่ิม
มากข้ึน และต�องเชื่อว"าการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซ่ึงสิ่งดีๆ ในชีวิตวันข�างหน�า  

3.5.3 มองโลกในแง"ดี (คิดบวก) คือ สามารถทําใจให�คิดและยอมรับความรู�สึกได�ตลอดเวลา 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนั้น ใช"ว"าจะเป+นการพัฒนาประสิทธิภาพในงานแต"
เพียงอย"างเดียวเท"านั้น แต"การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทํางานก็จะเป+นป>จจัยเสริมต"อการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให�เพ่ิมข้ึน ดังนั้นการมองโลกในแง"ดี หรือการคิดบวกนั้น เป+น
พฤติกรรมของบุคคลท่ีควรปฏิบัติ และสําคัญเป+นอย"างยิ่งท่ีจะต�องให�เกิดเป+นนิสัย การมองโลกในแง"ดี 
และการคิดบวกจะช"วยในการเสริมกําลังใจและสามารถช"วยลดป>ญหาในเรื่องของความขัดแย�งได�เป+น
อย"างดี ท้ังความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนกับบุคลอ่ืน และความขัดแย�งในตัวเองของตนเอง  

3.5.4 ใฝyหาความรู�เพ่ิมเติมอยู"เสมอ การหาความรู�เพ่ิมเติมจะช"วยให�สมองได�รับการพัฒนา
อยู"ตลอดเวลา ซ่ึงการหาความรู�เพ่ิมเติมไม"จําเป+นจะต�องเป+นความรู�ท่ีเก่ียวกับงานท่ีทําอยู" ในขณะนั้น
เพียงเท"านั้น แต"เราสามารถหาความรู�ในด�านอ่ืนๆ ท่ีเรายังไม"รู�เพ่ือเรียนรู�เพ่ิมเติมเพราะคนท่ีมีความรู�มาก
ก็จะสามารถแก�ป>ญหาได�ง"าย หาทางออกของป>ญหาได�มากข้ึน 

3.5.5 ต้ังเปVาหมายในการทํางาน การกําหนดเปVาหมายในการทํางานนั้น ถือเป+นหัวใจสําคัญ
ของการทํางาน เพราะในการบริการงานใดๆ ก็ตาม มักจะเน�นท่ีความสําเร็จตามท่ีได�ต้ังใจไว�หรือกําหนด
ไว� ไม"ว"าจะกําหนดเอาไว�ในรูปแบบใดก็ตาม ถ�าทํางานแบบมีเปVาหมายว"างานแต"ละอย"างท่ีอยู"ในความ
รับผิดชอบมีเปVาหมายของความสําเร็จอยู" ณ จุดใด ภายในเวลาเท"าใด ความชัดเจนของานหรือการ
กําหนดแผนการปฏิบัติงานย"อมอยู"บนพ้ืนฐานของความเป+นไปได� กว"าการท่ีปฏิบัติงานไปวันๆ หรือ
ทํางานไปเรื่อยๆ โดยไม"มีจุดหมายปลายทางของความสําเร็จ 

3.5.6 วางแผนก"อนลงมือทํานอกจากการกําหนดวัตถุประสงค5ในการทํางานแล�ว การ
วางแผนการท างานจะช"วยให�งานบรรลุผลสําเร็จได�อย"างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช"วยลดเวลาและการใช�
ทรัพยากรในการทํางานด�วย การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดข้ึนได�ด�วยเง่ือนไขของการวางแผนงานท่ี
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ดี การวางแผนท่ีดีเกิดจากความคิดท่ีรอบคอบ คิดจากมุมมองท่ีหลากหลาย การวางแผนเป+นการสร�าง
ข�อเสนอของการดําเนินงานท่ีเป+นไปได�หลายทางเลือก โดยเปรียบเทียบข�อดี ข�อเสียของแต"ละทางเลือก 
และยังเป+นการประเมินสถานการณ5ความเป+นไปได� ในการทํางานเพ่ือเป+นการลดความเสี่ยงในการ
ทํางาน ได�อีกทางหนึ่งด�วย ดังนั้นการวางแผนถือองค5ประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญต"อการทํางานให�มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน  

3.5.7 มีการสื่อสารท่ีดี การสื่อสารมีความสําคัญกับมนุษย5มาต้ังแต"กําเนิด เนื่องจากการ
สื่อสารเป+นเครื่องมือ ในการบอกความต�องการของตนเองต"อผู� อ่ืน นอกจากนี้การสื่อสารยังเป+น
ความสามารถหรือทักษะในการสื่อสารเพ่ือให�ได�ตามท่ีตนต�องการ 

3.5.8 มีบุคลิกภาพดี บุคลิกและการแต"งกายเป+นองค5ประกอบอย"างหนึ่งท่ีจะช"วยเสริมสําเร็จ
ในการทํางาน การแต"งกายนั้นเป+นสิ่งสําคัญ การแต"งกายต�อให�เหมาะสมกับรูปร"าง และบุคลิกของตนเอง 

จึงสรุปการให�บริการอย"างก�าวหน�าคือ การบริการท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานในทุกด�าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทําหน�าท่ีได�มากข้ึน โดยใช�ทรัพยากร
เท"าเดิม รวมถึงความสามารถในการพัฒนา การให�บริการด�านปริมาณและคุณภาพด�วย 

3.6 การให�บริการด�านเทคโนโลยี หมายถึง การบริการทีเก่ียวกับโปรแกรมและฐานข�อมูล 
โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาประยุกต5ใช�ในระบบบริการ การศึกษาผ"านเครือข"ายอินเตอร5เน็ต
สามารถแบ"งออกได�เป+น 4 ส"วน ตามลักษณะผู�ใช�งานคือ ระบบสําหรับนักศึกษาเจ�าหน�าท่ี อาจารย5และ
ผู�บริหาร ซ่ึงระบบบริการนี้จะเก่ียวกับงานหรือบริการ การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทําให�สามารถเพ่ิมคุณภาพในการให�บริการ ทันสมัย ประหยัดทรัพยากร สะดวก รวดเร็ว และลด
ข�อผิดพลาดได�มากยิ่งข้ึน นักศึกษาสามารถค�นหาข�อมูลต"างๆ ได�ด�วยตนเอง เช"น การลงทะเบียนเรียน 
ระเบียนประวัติผลการศึกษา การตรวจสอบการจบ ฯลฯ โดยผ"านเว็บไซต5ของมหาวิทยาลัย 

จึงสรุปการให�บริการด�านเทคโนโลยี คือ ระบบสารสนเทศท่ีให�บริการแก"นักศึกษาผ"านระบบ
เครือข"ายอินเตอร5เน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวก และรวดเร็วแก"นักศึกษาในการใช�บริการในด�านต"างๆ 
พร�อมท้ังเพ่ิมคุณภาพและลดข�อผิดพลาดของผู�ให�บริการด�วย 

สรุปคือ ความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต"อการให�บริการของหน"วยงาน คือ ตัวชี้วัดท่ีบอก
ถึงความรู�สึกท่ีดีจนกลายเป+นความสุขใจท่ีมีต"อการให�บริการด�านต"างๆ ซ่ึงความพึงพอใจในการบริการจะ
เกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหว"างผู�ให�บริการและผู�รับบริการ เป+นผลของการรับรู�และประเมิน
คุณภาพของการบริการ ในสิ่งท่ีผู�รับบริการคาดหวังว"าควรจะได�รับ และสิ่งท่ีผู�รับบริการได�รับจริงจาก
การให�บริการในแต"และสถานการณ5 การบริการหนึ่ง ซ่ึงระดับของความพึงพอใจอาจไม"คงท่ี และผันแปร
ไปตามช"วงเวลาท่ีแตกต"างกันได�  

ดังนั้นความเสมอภาพท่ีจะพิจารณาว"าการให�บริการนั้นมีความพึงพอใจหรือไม" ควรจะ
พิจารณาจากองค5ประกอบหลายๆ ด�านรวมกัน ประกอบด�วย การให�บริการอย"างเสมอภาค การ
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ให�บริการตรงเวลา การให�บริการอย"างเพียงพอ การให�บริการอย"างต"อเนื่อง การให�บริการอย"างก�าวหน�า 
และการให�บริการด�านเทคโนโลยี ซ่ึงองค5ประกอบท่ีนํามาพิจารณานี้มีความสอดคล�องกับความต�องการ
ข้ันพ้ืนฐานของผู�รับบริการอย"างชัดเจน และเม่ือผู�รับบริการได�รับการตอบสนองตามจุดมุ"งหมายแล�ว ก็
จะส"งผลให�เกิดความพึงพอใจได�ในท่ีสุด 

ความพึงพอใจของผู�รับบริการเป+นสิ่งท่ีผู�รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต"อสิ่งท่ี
ได�รับจากการบริการ และการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได�คาดหวังไว� ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได�ตามป>จจัยแวดล�อม และสถานการณ5ท่ีเกิดข้ึนในระหว"างการบริการ ได�แก" 

1. ผลิตภัณฑ5บริการในการนําเสนอการบริการจะต�องมีผลิตภัณฑ5บริการท่ีมีคุณภาพและ
ระดับการให�บริการท่ีตรงกับความต�องการของผู�รับบริการโดยผู�ให�บริการจะต�องแสดงให�ผู�รับบริการเห็น
ถึงความเอาใจใส" และจริงใจต"อการสร�างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ5บริการท่ีจะส"งมอบให�แก"ผู�รับบริการ 

2. ราคาค"าบริการความพึงพอใจของผู�รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพ และรูปแบบ
ของการบริการเทียบกับราคาค"าบริการท่ีจะต�องจ"ายออกไปโดยผู�ให�บริการจะต�องกําหนดราคาค"าบริการ
ท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป+นไปตามความเต็มใจท่ีจะจ"าย (Willingness to Pay) ของ
ผู�รับบริการค"าบริการจะถูกหรือแพงข้ึนอยู"กับความสามารถในการจ"าย และเจตคติต"อราคาของกลุ"ม
ผู�รับบริการอีกด�วย 

3. สถานท่ีบริการผู�ให�บริการจะต�องมองหาสถานท่ีในการให�บริการท่ีผู�รับบริการสามารถ
เข�าถึงได�โดยสะดวกมีสถานท่ีกว�างขวางเพียงพอ และต�องคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก"ผู�รับบริการ
ในทุกด�านเช"นการมีสถานท่ีจอดรถหรือการให�บริการผ"านระบบอินเตอร5เน็ตซ่ึงทําให�ประเด็นด�านสถานท่ี
ให�บริการลดลงไปได�เป+นต�น 

4. การส"งเสริมแนะนําบริการผู�ให�บริการจะต�องให�ข�อมูลข"าวสารในเชิงบวกแก"รับบริการท้ัง
ในด�านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ5ของการบริการผ"านทางสื่อต"างๆเพ่ือให�รับบริการได�นําข�อมูล
เหล"านี้ไปช"วยประเมินเพ่ือตัดสินใจใช�บริการต"อไป 

5. ผู�ให�บริการจะต�องตระหนักตนเองว"ามีส"วนสําคัญในการสร�างให�เกิดความพึงพอใจในการ
บริการของผู�รับบริการโดยในการกําหนดกระบวนการจัดการการวางรูปแบบการบริการจะต�องคํานึงถึง
ผู�รับบริการเป+นสําคัญท้ังแสดงพฤติกรรมบริการ 

6. สภาพแวดล�อมของการบริการผู�ให�บริการจะต�องสร�างให�เกิดความสวยงามของอาคาร
สถานท่ีผ"านการออกแบบตกแต"งการแบ"งพ้ืนท่ีอย"างเหมาะสมลงตัวสร�างให�เกิดภาพลักษณ5ท่ีดีขององค5กร
ผู�ให�บริการและสื่อภาพลักษณ5เหล"านี้ออกไปสู"ผู�รับบริการอีกด�วย  

7. กระบวนการบริการผู�ให�บริการต"างมุ"งหวังให�เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการ
ระบบการบริการเพ่ือเพ่ิมความคล"องตัว และความสามารถในการสนองตอบต"อความต�องการของลูกค�า
ได�อย"างถูกต�องมีคุณภาพโดยการนําบุคลากรเทคโนโลยีเข�ามาร"วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
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และหวังต"อประสิทธิผลท่ีจะเกิดข้ึนต"อผู�รับบริการความพึงพอใจของผู�รับบริการนั้นสามารถแบ"งออกได�
เป+น2ระดับด�วยกันคือ 

1) ความพึงพอใจท่ีตรงกับความคาดหวังเป+นสิ่งท่ีผู�ให�บริการจะต�องจัดให�มีตามความ
คาดหวังของผู�รับบริการและระวังไม"ให�เกิดสิ่งท่ีตํ่ากว"าความคาดหวังนั้นได�เพ่ือให�ผู�รับบริการรู�สึกยินดี
และมีความสุขในการมารับบริการนั้นๆ 

2) ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวังเป+นสิ่งท่ีผู�ให�บริการมุ"งหวังท่ีจะสร�างให�มีเกินกว"าความ
คาดหวังของผู�รับบริการเพ่ือให�ผู�รับบริการมีความรู�สึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในบริการท่ีได�รับซ่ึง
เกินความคาดหวังท่ีต้ังใจไว�ในกิจการบริการท่ีบริหารงานได�อย"างมีประสิทธิภาพสร�างความพึงพอใจแก"
ผู�รับบริการได�เป+นอย"างมากนั้นผู�บริหารจะต�องตระหนักถึงการนํากลยุทธ5การสร�างความพึงพอใจในการ
บริการมาประยุกต5ใช�ให�เป+นรูปธรรมมากท่ีสุดซ่ึงมีอยู"หลากหลายวิธีการด�วยกันล�วนต้ังอยู"พ้ืนฐาน
ความคิดเดียวกันคือการให�บริการท่ีตรงกับสิ่งท่ีคาดหวังของผู�รับบริการ 

ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการนั้นมิได�เกิดจากป>จจัยใดป>จจัยหนึ่งเท"านั้นแต"มี
หลายป>จจัยในแต"ละข้ันตอนของการบริการท่ีมีผลต"อความพึงพอใจของผู�รับบริการและข�อจํากัด
(ช"องว"าง) ระหว"างรับบริการและผู�ใช�บริการและผู�ใช�บริการพาราสุรามานและคณะได�กําหนดแบบจําลอง
ความพึงพอใจในการบริการข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถเข�าใจองค5ประกอบของการบริการและสามารถบริหาร
จัดการให�เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพและนําไปสู"ความพึงพอใจของผู�รับบริการได�พาราสุรามานและคณะ
ได�ชี้ให�เห็นถึงป>จจัยต"างๆในกระบวนการบริการและข�อจํากัดท่ีเป+นอุปสรรคต"อความพึงพอใจและ
คุณภาพของการบริการดังท่ีแสดงในแผนภูมิ (จิตตินันท5 เดชะคุปต5 : 138) 
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ผู�รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2.1 แสดงแบบจําลองความพึงพอใจของลูกค�า Parasuraman, A. (1985 : 44) 
 

จากแผนภูมิจะพบว"าความคาดหวังของผู�รับบริการเกิดจากป>จจัยหลักๆ3ด�านคือคําบอกเล"า
แบบปากต"อปากความต�องการส"วนบุคคลและประสบการณ5ในอดีตท่ีเกิดจากการใช�สินค�าหรือบริการ
ต"างๆโดยผู�รับบริการจะนําสิ่งท่ีต�องการไปเปรียบเทียบอ�างอิงกับแหล"งข�อมูลต"างๆแล�วกําหนดเป+นความ
คาดหวังในการบริการข้ึนหน�าท่ีของผู�ให�บริการจึงอยู"ท่ีการส"งมอบการบริการท่ีตรงกับความต�องการของ
ผู�รับบริการซ่ึงไม"ใช"เรื่องง"ายเลยเนื่องจากในกระบวนการให�บริการจะเกิดมีช"องว"างหรือจุดบกพร"อง
เกิดข้ึนซ่ึงหากผู�ให�บริการสามารถเติมเต็มช"องว"าเหล"านี้ได�ก็จะทําให�การบริการท่ีส"งต"อไปยังผู�รับบริการมี

คําพูดบอกต"อปาก

ต"อปาก 

ความต�องการ 

ส"วนบุคคล 

ประสบการณ5 

ในอดีต 

บริการท่ีคาดหวัง 

บริการท่ีได�รับ 

การส"งมอบสินค�าหรือการ

ให�บริการ 

การกําหนดนโยบาย

บริการ 

การรับรู�ของผู�บริหารต"อ

ความคาดหวังของลูกค�า 

 

การสื่อสาร

ภายนอกกับลูกค�า 

ผู�ให�บริการ 

ช"องว"างท่ี 1 

ช"องว"างท่ี5 

ช"องว"างท่ี 3 

ช"องว"างท่ี 2 

  (ความพึงพอใจของลูกค�า) 
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คุณภาพและสร�างเสริมความพึงพอใจในการบริการได�ช"องว"างในการดําเนินงานการบริการให�มีคุณภาพ
ได�แก" 

ช"องว"างท่ี 1 เกิดจากการรับรู�หรือการเข�าใจไม"ตรงกันระหว"างผู�บริหารการบริการต"อความ
คาดหวังของผู�รับบริการซ่ึงอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการประเมินความคาดหวังของผู�รับบริการ
ทําให�มีการนําเสนอการบริการท่ีไม"เป+นไปตามความคาดหวังจึงส"งผลให�เกิดความไม"พึงพอใจดังนั้นผู�ให�
บริการจะต�องม่ันศึกษาและประเมินความคาดหวังของผู�รับบริการให�ถูกต�องเพ่ือท่ีการลงทุนในการ
บริการนั้นจะได�ไม"เป+นการสูญเปล"าไป 
 ช"องว"างท่ี 2 เกิดการเบ่ียงเบนระหว"างการถ"ายทอดความเข�าใจความคาดหวังของผู�บริหาร
การบริการไปสู"นโยบายการบริการถึงแม�ว"าจะมีความเข�าใจท่ีถูกต�องแล�วก็ตามแต"ใน 
การกําหนดเป+นนโยบายข้ึนมานั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของนโยบายหรือมีการเข�าใจความหมาย
ผิดพลาดทําให�การดําเนินการมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามไปด�วยส"งผลต"อรูปแบบการบริการท่ีจะ
ไม"ตรงตามความคาดหวังของผู�รับบริการ 
 ช"องว"างท่ี 3 การส"งมอบบริการไม"สอดคล�องกับนโยบายการบริการเกิดความบกพร"องในการ
ควบคุมคุณภาพอาจเกิดจากผู�ให�บริการดําเนินกระบวนการให�บริการท่ีไม"สอดคล�องกับนโยบายการ
บริการอาจเป+นในด�านคุณภาพความเอาใจใส"ความรับผิดชอบต"อการบริการซ่ึงล�วนเป+นภาพท่ีเห็นได�
ชัดเจนทําให�ผู�รับบริการเกิดความไม"พึงพอใจได� 
 ช"องว"างท่ี 4 การส"งมอบการบริการไม"เป+นไปตามข�อมูลท่ีได�สื่อสารออกไปนั่นคือการท่ีไม"
สามารถส"งมอบการบริการให�เป+นไปตามท่ีได�บอกไว�ทําให�ผู�รับการบริการเกิดความรู�สึกว"าถูกเอาเปรียบ
จากผู�ให�บริการเนื่องจากผู�รับบริการตัดสินใจเลือกใช�บริการเนื่องจากข�อมูลท่ีได�รับจากการสื่อสารออกไป
ของผู�ให�บริการนั่นเอง 
 ช"องว"างท่ี 5 การส"งมอบบริการท่ีแตกต"างไปจากความคาดหวังของผู�รับบริการเป+น
จุดบกพร"องท่ีเกิดข้ึนได�ง"ายท่ีสุดแต"ควบคุมได�ยากท่ีสุดเนื่องจากความคาดหวังของผู�รับบริการจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหรือสถานการณ5ดังนั้นการให�บริการจะต�องมีการปรับเปลี่ยนให�ตรงกับ
ความคาดหวังนั้นอยู"เสมอเพ่ือตอบสนองต"อความต�องการของผู�รับบริการได�อย"างทันท"วงทีถ�าผู�ให�บริการ
ส"งมอบการบริการแบบเดิมๆในทุกครั้งนั่นอาจเป+นมาตรฐานในการให�บริการแต"การบริการนั้นยังไม"ตรง
กับความคาดหวังของผู�รับบริการก็จะทําให�ความพึงพอใจนั้นลดลงไปได�ในท่ีสุดเม่ือพิจารณาจากช"องว"าง
ในแบบจําลองท้ัง 5 จุดแล�วจะพบว"ามีความยากง"ายแตกต"างกันในการท่ีจะลบจุดบกพร"องเหล"านั้นถ�า
สามารถลบจุดบกพร"องลงได�ก็จะสามารถสร�างความพึงพอใจแก"ผู�รับบริการได�แต"ถ�าการส"งมอบการ
บริการไม"ตรงกับความคาดหวังก็จะนําไปสู"ความไม"พึงพอใจความขุ"นข�องหมองใจและเกิดเป+นความโกรธ
เคืองได�ซ่ึงนําไปสู"การไม"กลับมาใช�บริการซํ้าอีกและยังเป+นข�อมูลอ�างอิงท่ีไม"ดีต"อผู�รับบริการรายอ่ืนๆอีก
ด�วยดังนั้นการเสริมสร�างความพึงพอใจในการบริการจะต�องมองหาสิ่งท่ีเหนือกว"าการให�บริการตาม
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ความคาดหวังของผู�รับบริการนั่นคือความปลาบปลื้มใจหรือความประทับใจดังแผนภูมิต"อไปนี้  (เอนก 
สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548 : 181-183)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2.2 แสดงระดับของความพึงพอใจในการบริการ 
 

สรุปได�ว(า ความสําคัญของความพึงพอใจต(อการบริการความพึงพอใจในการบริการเป+น
เปVาหมายสําคัญของงานบริการโดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือท่ีจะทําให�ผู�รับบริการเกิดความประทับใจในบริการ
และกลับมาใช�บริการซํ้าอีกจึงต�องหากลยุทธ5ทางการจัดการและกลยุทธ5ทางการตลาดมาประยุกต5ใช� 
ประเด็นสําคัญอยู"ท่ีบุคคล 2 ฝyาย คือ 1) ผู�ให�บริการจะต�องเป+นผู�เข�าใจในความต�องการของผู�มาใช�
บริการ และต�องเป+นผู�มีพฤติกรรมท่ีดีน"าเชื่อถือ 2) ผู�รับบริการ สิ่งท่ีต�องทําให�เกิดความพึงพอใจคือ 
ความสะดวกสบายความรวดเร็วและคุณภาพการบริการท่ีดีลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจเป+นการแสดงออกทางอารมณ5และความรู�สึกในทางบวกของบุคคลต"อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการ
รับบริการเกิดจากการประเมินความแตกต"างระหว"างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีได�รับจริงในสถานการหนึ่งซ่ึง
เปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลาตามป>จจัยแวดล�อมและสถานการณ5ท่ีเกิดข้ึนท้ังนี้ข้ึนอยู"กับอารมณ5ความรู�สึก
ประสบการณ5ท่ีได�มาระหว"างเวลานั้นในการบริการของผู�รับบริการจะข้ึนอยู"กับองค5ประกอบ2ด�าน คือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ5บริการคุณภาพของการนําเสนอบริการ ซ่ึงจะนําไปสู"ความพึงพอใจในการรับ
บริการป/จจัยท่ีมีผลต(อความพึงพอใจของผู�รับการบริการ ได�แก" ผลิตภัณฑ5บริการราคาค"าบริการ
สถานท่ีบริการสามารถเข�าถึงได�โดยสะดวกการส"งเสริมแนะนําบริการ การวางรูปแบบการบริการ
สภาพแวดล�อมของการบริการ กระบวนการบริการการให�บริการท่ีตรงกับสิ่งท่ีคาดหวังของผู�รับบริการ 
  
 
 

ความพึงพอใจ 

ความประทับใจ 

ความปลาบปลื้มใจ 

ความไม"พึงพอใจ 

ความขุ"นข�องใจ 

บริการท่ีได�รับ บริการท่ีคาดหวัง 
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2.2 องค2ประกอบของการประเมิน 
2.2.1 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน หรือป>จจุบัน

เรียกว"า “แผนยุทธศาสตร55”สามารถใช�เป+นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร5ท่ี
กําหนดไว�โดย จะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช"วงของแผนยุทธศาสตร5โดยข�อมูลท่ีได�จะถูกส"งไปยัง 
“หน"วยติดตาม และประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซ่ึงเป+นหน"วยรวบรวม วิเคราะห5
ข�อมูลในภาพรวม ของจังหวัด นอกจากนี้ยังทําหน�าท่ีเป+น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล"วงหน�า” (Early 
Warning System) ว"าองค5กรท�องถ่ิน มีแผนยุทธศาสตร5ท่ีดีหรือไม" อย"างไร สามารถดําเนินการตามแผน
ท่ีกําหนดไว�เพียงใด ผล การดําเนินงานตามแผนเป+นอย"างไร เพ่ือประโยชน5ต"อการปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ องค5กรให�บรรลุเปVาหมายในทุกช"วงของแผนต"อไปในอนาคต (กรมส"งเสริม
การปกครองส"วนท�องถ่ิน, 2548) 

2.2.2 องค2ประกอบของการติดตามประเมินผล 
ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วยองค5ประกอบสามส"วนหลัก คือ 

ส"วนป>จจัยนําเข�า (Input) ส"วนของกระบวนการ (Process) และส"วนของผลลัพธ5 (Output) (กรม
ส"งเสริมการ ปกครองส"วนท�องถ่ิน, 2548) ดังต"อไปนี้  

1. ป>จจัยนําเข�า (Input) คือป>จจัยท่ีเป+นองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินจะต�องมีเพ่ือเข�าสู"ระบบ
ติดตาม และประเมินผล ได�แก"" แผนยุทธศาสตร5 ผู�ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน  

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช"วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร5ท�องถ่ินซ่ึง 
จะทําให�ทราบว"า แผนยุทธศาสตร5ท่ีกําหนดไว�ดีเพียงใด สามารถวัดผลได�จริงหรือไม"เป+นไปตามเปVาหมาย 
เพียงใด เพ่ือบุคลากรท่ีเก่ียวข�องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน สู"การบรรลุ 
แผนท่ีกําหนดไว�ได� เน�นการติดตามการดําเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนป>ญหาและอุปสรรค
ใน การดําเนินงาน 

3. ผลลัพธ5 (Output) เป+นการติดตามช"วงสุดท�ายหรืออาจเรียกว"า “การประเมินแผน 
ยุทธศาสตร5” ซ่ึงจะได�แสดงให�เห็นว"า ผลท่ีเกิดข้ึนเป+นไปตามเปVาหมายท่ีได�กําหนดไว�หรือไม" เพ่ือเป+น 
ประโยชน5สําหรับบุคลากร หน"วยงาน และองค5กรท่ีเก่ียวข�อง และเป+นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร5
ท�องถ่ิน อันได�แก" ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง ต"อผลการดําเนินงานขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องต"อการดําเนินงานในแต"ละยุทธศาสตร5และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม 
ตัวชี้วัด 
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2.2.3 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ(นดิน 
แผนการบริหารราชการแผ"นดินท่ีมีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการท่ีสอดคล�องกับนโยบาย

ของ รัฐบาลท่ีได�แถลงไว�ต"อรัฐสภา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ประกอบด�วย ประเด็น
ยุทธศาสตร5 12 ประเด็น ดังนี้  

1) การปกปVองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย5 
2) การสร�างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร�างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข"งขันของไทย 
6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู"ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร�างความเข�มแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู�และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช"วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล�อมเพ่ือสร�างการเติบโตอย"างยั่งยืน 
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12) การปVองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
2.2.4 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร2ขององค2กรปกครองส(วนท�องถ่ิน  
ป>จจุบันส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นศาสตร5 6 ประเด็นดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 1 : การเสริมสร�างการปกครองท�องถ่ินให�เข�มแข็ง ด�วยระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป:นประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป<าประสงค2 
1.ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป+นประมุขในระดับ

ท�องถ่ิน มีความเข�มแข็งมากข้ึน ประชาชนมีความต่ืนรู� มีส"วนร"วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในองค5กร
ปกครอง ส"วนท�องถ่ิน และระบอบการบริหารของท�องถ่ินของประเทศได�รับการพัฒนาให�สอดคล�องกับ
รัฐธรรมนูญ ฉบับป� พ.ศ.2560 

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ5ทุก
พระองค5 ได�รับการถ"ายทอดสู"องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน และกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีบทบาท
เด"น ในการส"งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ5ทุกพระองค5ท่ีต้ังอยู"ในท�องถ่ินให�
เข�มแข็ง เกิดความยั่งยืน ประชาชนได�ใช�ประโยชน5ในการเรียนรู�เพ่ือการพัฒนาและนาไปสู"การปฏิบัติใน
ท�องถ่ิน อย"างเป+นรูปธรรม ชุมชน ประชาชน มีความต่ืนตัว และนําไปใช�ท่ัวท้ังท�องถ่ินไทย 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานศูนย5เรียนรู�ประชาธิปไตยใน

ระดับท�องถ่ิน 
2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให�องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

สามารถบริหารงานได�อย"างมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามรัฐธรรมนูญฉบับป� พ.ศ.2560 
3. จํานวนป>ญหาข�อขัดแย�ง การฟVองร�องในองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีไม"เป+นไปตาม

แนวทาง ของประชาธิปไตย 
4. ร�อยละของประชาชนในท�องถ่ินท่ีมีส"วนร"วมของประชาชนต"อกระบวนการประชาธิปไตย

ขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ตามแนวทางการมีส"วนร"วมของประชาชนในการส"งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน 

5. ร�อยละของสถานศึกษาในสังกัดองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านมาตรฐานการส"งเสริม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป+นประมุข 

6. จํานวนยุวประชาธิปไตยในท�องถ่ินท่ัวท้ังประเทศ 
7. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานแห"งชาติเพ่ือความเป+นเลิศ 

ขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. จํานวนชุมชนมาตรฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได�รับการส"งเสริม และขับเคลื่อน

จากองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน จนมีความเข�มแข็งอย"างเป+นรูปธรรมตามมาตรฐานท�องถ่ินพอเพียง 
9. ร�อยละของท�องถ่ินท่ีมีการดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย5

และการร"วมขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ5ทุกพระองค5ตามแนวทางและ
มาตรฐาน ของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

10. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได�รับการพัฒนาภายใต�โครงการรักน�า รักปyา รักษาแผ"นดิน ตามโครงการ 
ของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา  
1. สร�างและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแก"เยาวชนในสถานศึกษาของท�องถ่ิน และ

เยาวชนในท�องถ่ิน เพ่ือสร�างหลักประกันประชาธิปไตยของท�องถ่ินในอนาคต 
2. พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการทางสภาขององค5กรปกครองส"วน

ท�องถ่ินให�เข�มแข็งเพ่ือเป+นหลักทางประชาธิปไตยให�กับท�องถ่ินและประชาชน 
3. เสริมสร�างความสมานฉันท5 และเสริมสร�างความเข�าใจแก"ประชาชน บุคลากรขององค5กร

ปกครองส"วนท�องถ่ินในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป+นประมุข 
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4. เสริมสร�างขีดความสามารถแก"องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินเพ่ือร"วมเป+นกําลังหลักสําคัญ 
ของกระทรวงมหาดไทยในระดับพ้ืนท่ีในการระดมพลังขององค5กรภาคีทุกภาคส"วนของท�องถ่ิน ร"วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแก"สถาบันพระมหากษัตริย5 

ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 2 : การส(งเสริมและพัฒนาท�องถ่ินร(วมขับเคล่ือน การพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 สู(ประเทศท่ีพัฒนาแล�วจากฐานของท�องถ่ิน 

เป<าประสงค2 
1. องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินของประเทศไทยมีองค5ความรู� นวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อน

งาน ในภารกิจให�สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี และการพัฒนาของประเทศ ตามโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร5การพัฒนาประเทศ ๒๐ ป� 

2. โครงสร�างพ้ืนฐานการเสริมสร�างการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล�อมขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินได�รับการพัฒนาให�มีมาตรฐานอย"างท่ัวถึง
ท้ังประเทศ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินเติบโต หนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน
ท�องถ่ินเติบโต อย"างต"อเนื่อง สร�างงาน อาชีพ รายได� เศรษฐกิจแก"ชุมชนให�เติบโตมากข้ึนตามเปVาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

3. กรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินเป+นองค5กรดิจิทัลทุก
ภารกิจ การบริหาร การบริการมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพรองรับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย Smart Thailand 

ตัวช้ีวัด  
1. จํานวนนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือการส"งเสริมการปกครองส"วนท�องถ่ินเป+นกลไกร"วม ใน

การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
2. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีสามารถพัฒนางานและบริการรองรับการ

ขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ได�ตามเกณฑ5ท�องถ่ิน 4.0 
3 .  ร� อยละของท� อง ถ่ิน ท่ีผ" าน เกณฑ5 เปV าหมายการ พัฒนา ท่ียั่ งยื น  ( Sustainable 

Development Goals : SDGs) 
4. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านมาตรฐานองค5กรดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมสร�างศักยภาพ และขีดความสามารถขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินในการสรรค5

สร�างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนท่ีรองรับยุทธศาสตร5การพัฒนาประเทศ 
และไทยแลนด5 4.0 

2.รวมพลังองค5กรภาคีทุกภาคส"วนหนุนเสริมองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินสู"องค5กรดิจิทัล และ
องค5กรแห"งนวัตกรรม 
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3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร5การพัฒนาท�องถ่ิน และพัฒนากลไกเพ่ือ
การกระจายทรัพยากร และการบริการตามภารกิจขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีเข�าถึงความต�องการ
เร"งด"วนสําคัญของพ้ืนท่ี ผ"านการบูรณาการทรัพยากรร"วมกับจังหวัด และองค5กรภาคีเครือข"ายในรูปแบบ
ภารกิจร"วมประชารัฐ ท�องถ่ินเป+นฐาน ประชาชนเป+นศูนย5กลาง 

4. ระดมพลังจากองค5กรภาคีทุกภาคส"วน ภาคประชาชน ประชาชนในการร"วมกับท�องถ่ิน 
เพ่ือการสร�างความอุดมสมบูรณ5 รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การสร�าง แหล"ง
พลังงานในท�องถ่ินเพ่ือการพ่ึงตนเอง และการใช�ประโยชน5ท่ียั่งยืนและสมดุล 

5. ร"วมเสริมสร�างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางการเงิน-การคลังขององค5กรปกครองส"วน
ท�องถ่ิน ด�วยการระดมพลังทุกภาคส"วนร"วมพัฒนาเศรษฐกิจของท�องถ่ินและสร�างความเข�มแข็งการเงิน
ฐานราก ในท�องถ่ินให�เข�มแข็ง 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให�บริการสาธารณะขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินให�
ได�มาตรฐานสากล ให�ประชาชนและภาคธุรกิจได�รับบริการท่ีมีคุณภาพ ได�มาตรฐานตรงตามความต�องการ 
ของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ป� และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล ในการ
ปกครองท�องถ่ินของประเทศไทยให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

เป<าประสงค2 
1. ความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย"างมีประสิทธิภาพภายใต�หลักธรรมาภิบาล จน

ประชาชน ในพ้ืนท่ีให�การยอมรับเชื่อม่ันในความเป+นมืออาชีพ และการมีธรรมาภิบาลขององค5กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน 

2. องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี ให�บริการประชาชนได�อย"างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร"งใสตรวจสอบได� และทําให�คะแนนดัชนีภาพลักษณ5คอร5รัปชั่นของ
ท�องถ่ินให�อยู"สูงกว"า ร�อยละ 50 เพ่ิมข้ึนอย"างต"อเนื่อง 

3. องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินได�รับการพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ให�
สอดคล�อง กับทิศทางการปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมนูญจนมีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได� 

ตัวช้ีวัด  
1. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานท�องถ่ินธรรมาภิบาล 
2. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีได�รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีต"อองค5กร

ปกครอง ส"วนท�องถ่ินท้ังหมด 
3. ดัชนีความเชื่อม่ันของประชาชน สังคม ในท�องถ่ินท่ีมีต"อการบริหารจัดการของท�องถ่ิน 
4. ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ5คอร5รัปชั่นขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
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5. ร�อยละการลดลงขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีมีข�อทักท�วง ท�วงติงจากผู�ตรวจสอบ
ภายนอก ในการปฏิบัติงานไม"ถูกต�องหรือหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการปVองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบชี้ว"ามีความผิด 

6. ร�อยละการลดลงของข�อร�องเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานองค5กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ5คอร5รัปชั่นขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

7. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีไม"มีประเด็นการทักท�วง ท�วงติงจากป>ญหา
การเงิน การคลัง และการจัดซ้ือจัดจ�าง 

8. ร�อยละองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินมีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ การเงิน และการ
คลัง ให�พ่ึงพาตัวเองได�มากข้ึน 

9. จํานวนมาตรการ นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็งทางการเงิน การ
คลังขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา  
1. ปVองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสร�างพลังการขับเคลื่อนค"านิยม 

ต�านการทุจริตจากฐานของการพัฒนาท�องถ่ินให�ครอบคลุมองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ัวประเทศ 
2. ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลท�องถ่ินด�วยการปVองกันการทุจริตในการปกครองท�องถ่ิน 

ท่ีมีมาตรฐานสากล หนุนเสริมภาพลักษณ5องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินไทย ร"วมขับเคลื่อนประเทศไทย 
ซ่ือตรง โปร"งใส ให�เป+นท่ีประจักษ5ในระดับนานาชาติ 

3.สร�างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภิบาลองค5กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินของประเทศด�วยมาตรฐานการให�คําปรึกษาระดับสากล และการประเมินผ"านการมี
ส"วนร"วมจากองค5กรภาคีทุกภาคส"วน 

4. สร�างสรรค5มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพ่ือความคล"องตัว และการพ่ึงตนเองในด�านรายได�
ของท�องถ่ิน และการสนับสนุนองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ียังไม"สามารถพ่ึงตนเองได�ท่ีเหมาะสม 

5. ปรับโครงสร�างหน"วยงาน บทบาท ภารกิจ ขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินให�มีความ
โปร"งใส ทันสมัย คล"องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ�มค"า 

6.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจการถ"ายโอนภารกิจจากภาครัฐสู"องค5กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการจัดบริการประชาชน และไม"เป+นภาระขององค5กร
ปกครอง ส"วนท�องถ่ินในระยะยาว 

ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 4 : การส(งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท�องถ่ินท่ีมี
คุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป<าประสงค2 
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1. ประชาชนได�รับบริการสาธารณะจากท�องถ่ินอย"างมีคุณภาพ ท่ัวถึง นําไปสู"การมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ป>ญหาความเหลื่อมล้ําในท�องถ่ินลดลง 

2. บริการสาธารณะของท�องถ่ินมีความทันสมัย มาตรฐานสากล สามารถรองรับการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

3. การศึกษา การสาธารณสุข ขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  
1. ร�อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต"อการบริการสาธารณะขององค5กร

ปกครอง ส"วนท�องถ่ิน 
2. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานการพัฒนาท�องถ่ินตาม

เปVาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
3. ร�อยละของผู�สูงอายุท่ีได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินแล�ว มี

ความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานการจัดบริการต"อประชาชน 

ผ"านระบบดิจิทัล 
5. สัดส"วนนักเรียนในสังกัดองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุก

ระดับชั้น ผ"านเกณฑ5คะแนนร�อยละ 50 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน (การทดสอบมาตรฐานการศึกษาชาติ) 
6. ร�อยละของสถานศึกษาในสังกัดของท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในระดับดีเยี่ยม 
7. ร�อยละของศูนย5เด็กเล็กของท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานในกระทรวงสาธารณสุข และ

ของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และส"วนราชการท่ีเก่ียวข�อง 
แนวทางการพัฒนา  
1. ร"วมสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย5ในระดับท�องถ่ิน เพ่ือเป+นกาลังหลักในการเสริมสร�าง 

ความเข�มแข็งของท�องถ่ินในการพ่ึงตนเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข"งขัน 
2. สร�างกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินร"วมเสริมสร�าง

สวัสดิการสังคม เสริมความเป+นธรรมและลดความเหลื่อมล�าในสังคมระดับพ้ืนท่ี 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการบริการขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินให�ได�

มาตรฐานสากลรองรับความต�องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
4. รวมพลังองค5กรภาคีทุกภาคส"วนร"วมหนุนเสริมการพัฒนาองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินให�

ประสบความสาเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท�องถ่ินท่ียั่งยืน ตามเปVาหมายการพัฒนาแห"ง
สหัสวรรษ (Sustainable Development Goals : SDGs) 



33 

 

ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 5 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมส(งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินและองค2กรปกครองส(วนท�องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ 

เป<าประสงค2 
1. บุคลากรของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการ

ส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินจนเป+นท่ียอมรับและเชื่อม่ันขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน สังคม และภาคี
ทุกภาคส"วน 

2. บุคลากรขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินมีสมรรถนะสูง สามารถจัดบริการให�แก"
ประชาชนได�อย"างมีคุณภาพเป+นท่ีพึงพอใจของประชาชน 

3. วัฒนธรรมองค5กรของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน มีความเข�มแข็ง บุคลากรมี
ความสุข และภาคภูมิใจต"อองค5กร 

ตัวช้ีวัด  
1. ร�อยละของบุคลากรของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5สมรรถนะสากล 
2. ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต"อระบบบริหารงานบุคคลของกรมส"งเสริมการ

ปกครองท�องถ่ิน 
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาโครงสร�างและจัดอัตรากําลังในการส"งเสริมการปกครอง

ท�องถ่ินตามรัฐธรรมนูญใหม"และยุทธศาสตร5การพัฒนาประเทศ20 ป� 
4. ร�อยละของบุคลากรขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5สมรรถนะบุคลากร

คุณภาพท่ีมีผลิตภาพสูง 
5. ร�อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต"อการบริการของบุคลากรขององค5กรปกครอง

ส"วนท�องถ่ิน 
6. ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
7. ร�อยละขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานระบบบริหารงานบุคคล 4.0 
8. สัดส"วนค"าใช�จ"ายด�านบุคลากรขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินต"องบประมาณรายจ"าย

ประจําป�ขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
9. ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
10. ดัชนีความสุข และความภาคภูมิใจท่ีมีในองค5กร 
แนวทางการพัฒนา  
1. สร�างระบบคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�วยหลักธรรมาภิบาลในทุก

กระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลก�าวสู"ธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค 4.0 
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2. สร�างระบบการพัฒนาบุคลากร และผู�นํา รองรับการพัฒนากรมส"งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินสู"สากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ีแข"งขันได� 

3. ปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ให� มี
ประสิทธิภาพมีความสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร5กรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย"างคุ�มค"าสูงสุด 

4. สร�างระบบการเรียนรู� การจัดการตนเองของบุคลากรทุกระดับตามค"านิยมร"วม และความ
จําเป+นในการขับเคลื่อนการพัฒนากรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
อย"างเท"าทัน 

5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีมีธรรมาภิบาล 
และพร�อมเป�ดรับการตรวจสอบอย"างโปร"งใสสู"ท�องถ่ินยุคใหม" 

6. พัฒนาความรู� ความสามารถของผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา และบุคลากรขององค5กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินให�เป+นนักบริหาร นักการเมือง และผู�ปฏิบัติงานท่ีมีธรรมาภิบาล และพร�อมเป�ดรับ
การตรวจสอบอย"างโปร"งใส 

7. เสริมสร�างองค5กรแห"งความสุขด�วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง 
8. เสริมสร�างความเสมอภาค ความเท"าเทียมกันในการส"งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 6 : การพัฒนาองค2กรด�วยฐานคุณธรรม ความรู� และสมรรถนะสูง 

เป:นองค2กรระดับสากลท่ีสังคมยอมรับ 
เป<าประสงค2 
1. กรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินเป+นองค5กรท่ีมีสมรรถนะสูงใช�เกณฑ5มาตรฐานรางวัล

คุณภาพแห"งชาติในการพัฒนาองค5กรสู"ความเป+นเลิศ 
 2. ผู�รับบริการและผู�มีส"วนได�ส"วนเสียของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�รับบริการให�

คําปรึกษาแนะนํา การประสาน และสนับสนุนอย"างมีมาตรฐานและทันความต�องการ 
3. กรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินเป+นองค5กรแห"งความทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สมบูรณ5รองรับภารกิจ และยุทธศาสตร5 
4. กรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินเป+นองค5กรคุณธรรมท่ีมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด  
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินสู"องค5กรสมรรถนะสูงตาม

เกณฑ5รางวัลคุณภาพแห"งชาติ 
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินสู"องค5กรแห"งความเรียนรู� 
3. ร�อยละความพึงพอใจขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีมีต"อการบริการให�คําปรึกษา

แนะนําการประสาน และสนับสนุนอย"างมีมาตรฐานมืออาชีพและทันความต�องการ 
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4. จํานวนนักให�คําปรึกษาการส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินระดับมืออาชีพ 
5. จํานวนองค5ความรู� นวัตกรรมการบริการให�คาปรึกษาแนะนํา การประสาน และการ

สนับสนุนองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
6. จํานวนฐานข�อมูลการส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินของประเทศท่ีพัฒนาบนระบบออนไลน5

ท่ีใช�ประโยชน5ร"วมกันขององค5กรภาคี 
7. ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากรต"อการพัฒนาเป+นกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

ดิจิทัลทันสมัย 
8. จํานวนนวัตกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข�อมูลสารสนเทศ รองรับการ

พัฒนาองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินของประเทศไทย 
9. จํานวนข�อทักท�วง/ท�วงติงจากผู�ตรวจสอบภายนอก 
แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมสร�างขีดความสามารถในการนําองค5กรของผู�นํา เพ่ือการขับเคลื่อนกรมส"งเสริมการ

ปกครองท�องถ่ินสู"องค5กรสมรรถนะสูงท่ีมีคุณธรรม 
2. พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร5ท่ัวท้ังองค5กรแบบครบวงจร เพ่ือหนุนนําการพัฒนา

ตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
3. เสริมสร�างภาพลักษณ5องค5กรใหม" พัฒนาระบบการบริการลูกค�า และผู�ท่ีมีส"วนได�ส"วนเสีย

ของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินอย"างมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห5 การจัดการข�อมูลและสารสนเทศ ภายในองค5กรให�มี

มาตรฐาน และทันสมัย 
5. ส"งเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกิจของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�เป+น

แนวทางปฏิบัติท่ีดีขององค5กรธรรมาภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ 
6.ยกระดับกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินสู"องค5กรดิจิทัลท่ัวท้ังองค5กร 
7.เสริมสร�างบทบาทระหว"างประเทศของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินเชื่อมโยง

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
โดยสรุปจากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข�างต�น คณะผู�ประเมินได�นํามากําหนด

เป+น ตัวชี้วัดการประเมินผลความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนท่ีมีผลต"อการปฏิบัติงานขององค5กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินประกอบด�วยการดําเนินงานภาพรวมขององค5กรซ่ึงเป+นผลการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาขององค5กร และผลการดําเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร5การพัฒนา องค5กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ5ตัวชี้วัดตามแนวทางของ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ประกอบด�วย ความพึงพอใจต"อระบบอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจต"อผู�
ให�บริการ   
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นอกจากนี้คณะผู�ประเมินยังมีการประเมินผลสะท�อนการพัฒนาระบบการจาก ประชาชน
สําหรับการรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให�ได�ข�อมูลปVอนกลับสําหรับการนํามาปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพระบบการบริการให�สอดคล�องกับความต�องการพ้ืนฐานท้ังด�านร"างกายและจิตใจของประชาชน
ให�ได�รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังต"อไป 
 

2.3 ยุทธศาสตร2ของเทศบาลเมืองบ�านไผ( 
2.1 วิสัยทัศน2 
 “เมืองน(าอยู( คู(ธรรมาภิบาล บริการประทับใจก�าวไกลสู(อาเซียน” 
2.2 ยุทธศาสตร2 

ยุทธศาสตร5ท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหน"ายสินค�าสําคัญท่ีมีอยู"แล�วให�มากข้ึน 
ยุทธศาสตร5ท่ี2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค�า ตามความต�องการของตลาด   
ยุทธศาสตร5ท่ี 3 เตรียมความพร�อมกับการเป+นศูนย5กลางของการคมนาคมทางบก 
ยุทธศาสตร5ท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ5

สิ่งแวดล�อม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร5ท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 
ยุทธศาสตร5ท่ี 6 ส"งเสริมและพัฒนาให�ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย5สิน 
ยุทธศาสตร5ท่ี 7 การส"งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน และการสร�างเครือข"ายพัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตร5ท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได�และลดรายจ"ายในการ

ดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร5ท่ี9 การพัฒนาระบบบริการให�มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
ยุทธศาสตร5ท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรให�มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร5ท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

2.3 เป<าประสงค2 
1. ผู�ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายได�จากการจําหน"ายสินค�ามากข้ึน 
2. พัฒนาสินค�าและแรงงานตามความต�องการของตลาด/เมืองคู"แฝด 
3. มีผลการศึกษาเพ่ือเตรียมพร�อมของการเป+น Hub รถไฟรางคู"และทางถนน 
4. พัฒนาภูมิทัศน5ของเมืองให�สวยงามและเอ้ือต"อการอยู"อาศัย 
5. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
6. มีการบริหารจัดการขยะท่ีดี 
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7. การศึกษาในระบบได�มาตรฐาน 
8. โรคติดต"อ-ไม"ติดต"อและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป+นป>ญหาสําคัญของประชาชนลดลง 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน 
10. ชุมชนมีความเข�มแข็ง 
11. เทศบาลมีรายได�ท่ีจัดเก็บเอง (แหล"งรายได�เดิม) เพ่ิมมากข้ึน 
12. เทศบาลมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากการสร�างแหล"งรายได�ใหม" 
13. รายจ"ายของเทศบาลลดลง 
14. มีนวัตกรรมในการบริหารและบริการประชาชน 
15. เทศบาลผ"านมาตรฐาน Green office 
16. ส"งเสริมและพัฒนาความรู�และสร�างจิตสํานึกในการบริการให�ประชาชนพึงพอใจ 
17. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ 
18. มีการประเมินผลยุทธศาสตร5และนํายุทธศาสตร5มาใช�ในการปฏิบัติงาน 
19. มีระบบฐานข�อมูลในการบริหารจัดการ 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. ยอดจําหน"ายสินค�าท่ีเป+นผลิตภัณฑ5สําคัญของผู�ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 
2. จํานวนรายการสินค�าท่ีมีการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหว"างเมืองคู"แฝด 
3. ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะและการเพ่ิมจํานวนแรงงานกับเมืองคู"แฝด 
4. ผลการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร�อมของ ทม.บ�านไผ" กับการเป+นศูนย5กลางรถไฟ/

รถยนต5 
5. จํานวนแหล"งของพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีได�รับการพัฒนาเพ่ือเป+นแหล"งเสริมสร�างภูมิทัศน5  

แหล"งวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
6. พ้ืนท่ีสีเขียวต"อจํานวนประชากร 
7. จํานวนสวนสาธารณะท่ีผ"านเกณฑ5มาตรฐานสวนสาธารณะ 
8. อัตราการผลิตขยะต"อคนต"อวัน 
9. ร�อยละของนักเรียนอ"านออกเขียนได�ตามมาตรฐานช"วงวัย 
10. ผลสอบ O-net แต"ละป�การศึกษามีค"าเฉลี่ยผ"านเกณฑ5ท่ีกําหนด 
11. ร�อยละของผู�ปyวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม" ต"อประชากรกลุ"มเสี่ยง 
12. อัตราการปyวยด�วยโรคไข�เลือดออก ลดลงร�อยละ 20 จากค"ามัธยฐาน 5 ป�ย�อนหลัง 
13. ร�อยละของเด็กแรกเกิดต�องได�รับการเยี่ยมตามเกณฑ5 
14. อัตราเด็กต้ังท�องก"อนวัยอันควร 
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15. ร�อยละของร�านอาหารแผงลอยจําหน"ายอาหารใช�น้ํามันทอดอาหารอยู"ในเกณฑ5
มาตรฐาน 

16. ตลาดสดเทศบาลเมืองบ�านไผ"ผ"านเกณฑ5มาตรฐานตลาดสดน"าซ้ือ ระดับ 5 ดาว 
17. ระดับความสําเร็จของความพร�อมของการเตรียมการปVองกันภัย 
18. จํานวนชุมชนท่ีประชาชนเข�าร"วมการออมผ"านเกณฑ5ท่ีกําหนด 
19. จํานวนครั้งของการทําประชาพิจารณ5ท่ีผ"านเกณฑ5ในชุมชน 
20. ระดับความสําเร็จของการต้ังสภาเมืองเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
21. ร�อยละของรายได�จากจัดเก็บเอง (แหล"งรายได�เดิม) ของเทศบาลเปรียบเทียบกับ

เงินงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให�ในแต"ละป� 
22. ร�อยละรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหล"งรายได�ใหม" 
23. ร�อยละของรายจ"ายในหมวดค"าวัสดุท่ีลดลง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ"าย

ประจําป�ในแต"ละป� 
24. ร�อยละของการจัดซ้ือจัดจ�างในหมวดท่ีมีราคากลาง เปรียบเทียบกับราคากลาง 
25. ร�อยละของค"าใช�จ"ายด�านบุคลากรต"อรายจ"ายท้ังหมดของเทศบาล 
26. ทุกกอง/ฝyายมีนวัตกรรมใหม"ในการให�บริการประชาชน 
27. จํานวนช"องทางและความถ่ีของการประชาสัมพันธ5 
28. ร�อยละข�อร�องเรียนได�ดําเนินการตามเกณฑ5มาตรฐาน 
29. ร�อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 
30. ร�อยละของบุคลากรผ"านการอบรมตามเกณฑ5 30 ชม./คน/ป� 
31. บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศของการทํางาน 
32. จํานวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร5ได�ตามเกณฑ5ท่ีกําหนด 
33. ระดับความสําเร็จของการบริหารฐานข�อมูล 

2.5 ค(าเป<าหมาย 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
เป<าหมาย 

ปK 2561 ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 ปK 2565 
1. ยอดจํ าหน" ายสินค� าที่ เป+ น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ5 สํ า คั ญ ข อ ง
ผู� ประกอบการและวิ สาหกิจ
ชุมชน 

15% 20% 20% 20% 20% 

2. จํานวนรายการสินค�าที่มีการ
แลกเปลี่ยนซ้ือขายระหว"างเมือง
คู"แฝด 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

1  
รายการ 

3. ระดับความสําเร็จการพัฒนา
ทั กษะและกา ร เพิ่ ม จํ า นวน
แรงงานกับเมืองคู"แฝด 

40% 
ผู�ผ"านการ

อบรม 

50% 
ผู�ผ"านการ

อบรม 

50% 
ผู�ผ"านการ

อบรม 

50% 
ผู�ผ"านการ

อบรม 

50% 
ผู�ผ"านการ

อบรม 

4. ผลการศึกษาผลกระทบเพื่อ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร� อ ม เ ป+ น
ศูนย5กลางของเทศบาลเมืองบ�าน
ไผ" 

รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการ 

รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการ 

รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการ 

รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการ 

รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 โครงการ 

5.จํ า น ว น แ ห ล" ง ข อ ง พื้ น ที่
เฉพาะที่ได� รับการพัฒนาเพื่อ
เป+นแหล"งเสริมสร�างภูมิทัศน5 
แหล"งวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

3 แห"ง 4 แห"ง 4 แห"ง 4 แห"ง 4 แห"ง 

6. พื้นที่สี เขียวต"อจํานวน
ประชากร 

8 
ตร.ม/คน 

10 
ตร.ม/คน 

10 
ตร.ม/คน 

10 
ตร.ม/คน 

10 
ตร.ม/คน 

7. จํานวนสวนสาธารณะที่ผ"าน
เกณฑ5มาตรฐานสวนสาธารณะ  

1 
แห"ง 

1 
แห"ง 

1 
แห"ง 

1 
แห"ง 

1 
แห"ง 

8. อัตราการผลิตขยะต"อคนต"อ
วัน 

0.65 0.6 0.6 0.6 0.6 

9. ร�อยละของนักเรียนอ"านออก
เขียนได�ตามมาตรฐานช"วงวัย 

ร�อยละ 
94 

ร�อยละ 
96 

ร�อยละ 
96 

ร�อยละ 
96 

ร�อยละ 
96 

10. ผลการสอบ O-net ของ
นักเ รียนแต"ละป�การศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

ร�อยละ
46.89 

ร�อยละ 
47.89 

ร�อยละ 
47.89 

ร�อยละ
47.89 

ร�อยละ 
47.89 

(ระดับประถมศึกษาป�ที่ 6)      
- ผลการสอบ O-net ของ ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ
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ตัวชี้วัด (KPI) 
เป<าหมาย 

ปK 2561 ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 ปK 2565 
นักเ รียนแต"ละป�การศึกษามี
คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ข้ึน (ระดับ
ประถมศึกษาป�ที่ 3) 

41.09 42.09 42.09 42.09 42.09 

11. ร�อยละของผู�ปyวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงรายใหม"  ต"อ
จํานวนประชากรกลุ"มเสี่ยง 

2% 2% 2% 2% 2% 

12. อัตราการปyวยด�วยโรค
ไข�เลือดออกลดลงร�อยละ 20 
จากค"ามัธยฐาน 5 ป�ย�อนหลัง 

23.65 22.47 22.47 22.47 22.47 

13. ร�อยละของเด็กแรกเกิดต�อง
ได�รับการเยี่ยมตามเกณฑ5 

97% 98% 98% 98% 98% 

14. อัตราเด็กตั้งท�องก"อนวัยอัน
ควรลดลง 

8% 6.0% 6.0% 6% 6% 

15. ร�อยละของร�านอาหารแผง
ลอยจําหน"ายอาหารใช�น้ํามัน
ท อ ด อ า ห า ร อ ยู" ใ น เ ก ณ ฑ5
มาตรฐาน 

95 100 100 100 100 

16. ตลาดสดเทศบาลเมืองบ�านไผ"
ผ"านเกณฑ5มาตรฐานตลาดสดน"า
ซ้ือ ระดับ 5 ดาว 

30 ข�อ 35 ข�อ 35 ข�อ 35 ข�อ 35 ข�อ 

17. ระดับความสําเร็จของความ
พร� อ ม ข อ ง ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร
ปVองกันภัย 

5 นาท ี 5 นาท ี 5 นาท ี 5 นาท ี 5 นาท ี

18. จํานวนชุมชนที่ประชาชน
เข�าร"วมการออมผ"านเกณฑ5ที่
กําหนด 

1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 

19. จํานวนคร้ังของการทําประชา
พิจารณ5ที่ผ"านเกณฑ5ในชุมชน 
  

80% 
ของเกณฑ5 
ที่กําหนด 

80% 
ของเกณฑ5 
ที่กําหนด 

80% 
ของเกณฑ5 
ที่กําหนด 

80% 
ของเกณฑ5 
ที่กําหนด 

80% 
ของเกณฑ5 
ที่กําหนด 

20. ระดับความสําเร็จของการ
ตั้งสภาพพลเมืองเทศบาลเมือง

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
เป<าหมาย 

ปK 2561 ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 ปK 2565 
บ�านไผ" 

21. ร�อยละของรายได�จากจัดเก็บ
เอง (แหล"งรายได�เดิม)ของเทศบาล
เปรียบเทียบกับเงินงบประมาณที่
รัฐจัดสรรให�ในแต"ละป� 

6 7.5 7.5 7.5 7.5 

22. ร�อยละรายได�ที่เพิ่มข้ึนจาก
แหล"งรายได�ใหม" 

5% 5% 5% 5% 5% 

23. ร� อยละของรายจ" า ย ใน
ห ม ว ด ค" า วั ส ดุ ที่ ล ด ล ง
เปรียบเทียบกับงบประมาณ
รายจ"ายประจําป�ในแต"ละป� 

6% 3% 3% 3% 3% 

24. ร�อยละของการจัดซ้ือจัด
จ� า ง ในหมวดที่ มี ราคากลาง
เปรียบเทียบกับราคากลาง 

9% 12% 12% 12% 12% 

25. ร�อยละของค"าใช�จ"ายด�าน
บุคลากรต"อรายจ"ายทั้งหมดของ
เทศบาล 

34% 33% 33% 33% 33% 

26. ทุกกอง/ฝyายมีนวัตกรรม
ใหม"ในการ ให�บริการประชาชน 

7 อย"าง 7 อย"าง 7 อย"าง 7 อย"าง 7 อย"าง 

27.จํานวนช"องทางและความถ่ี
ของการประชาสัมพันธ5 

8 ช"องทาง 
1,800คร้ัง 

9 ช"องทาง 
1,900คร้ัง 

9 ช"องทาง 
1,900คร้ัง 

9 ช"องทาง 
1,900 คร้ัง 

9 ช"องทาง 
1,900 คร้ัง 

28.ร� อ ย ล ะ ข� อ ร� อ ง เ รี ย น ไ ด�
ดําเนินการตามเกณฑ5มาตรฐาน 

98.5% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 

29. ร�อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาล 

80% 85% 85% 85% 85% 

30. ร�อยละของบุคลากรผ"าน
การอบรมตามเกณฑ5 30 ชม./
คน/ป� 

80% 85% 85% 85% 85% 

31. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศของการทํางาน 

80% 85% 85% 85% 85% 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
เป<าหมาย 

ปK 2561 ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 ปK 2565 
32.จํ า น ว น ก อ ง ที่ ส า ม า ร ถ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร5
ได�ตามเกณฑ5ที่กําหนด 

7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 

33.ระดับความสําเร็จของการ
บริหารฐานข�อมูล 

4 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 

2.6 กลยุทธ2 

ยุทธศาสตร2 กลยุทธ2 

ยุทธศาสตร5ท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหน"ายสินค�า
สําคัญท่ีมีอยู"แล�วให�มากข้ึน 

1.1 ส"งเสริมและสนับสนุนผู�ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนมีรายได�จากการจําหน"ายสินค�า
มากข้ึน 

ยุทธศาสตร5ท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพ
แรงงาน สินค�า ตามความต�องการของตลาด 

2.1 ส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค�าและ
แรงงานตามความต�องการของตลาด 

ยุทธศาสตร5ท่ี 3 เตรียมความพร�อมกับการเป+น
ศูนย5กลางของการคมนาคมทางบก 

3.1 ส"งเสริมการเตรียมความพร�อมของการเป+น
ศูนย5กลางการขนส"งทางบก 

ยุทธศาสตร5ท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ5
สิ่งแวดล�อม เพ่ือการอาศัย ท่ียั่งยืน 

4.1 ส"งเสริมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและภูมิ
ทัศน5ของเมืองและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

4.2 การส"งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะ 

ยุทธศาสตร5ท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

5.1 การส"งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ
ให�ได�มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี 6 ส"งเสริมและพัฒนาให�ประชาชน
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย5สิน 

6.1 ส"งเสริมและพัฒนาให�ประชาชนมีสุขภาพดี 
6.2 ส"งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน 
 ยุทธศาสตร5ท่ี 7 การส"งเสริมความเข�มแข็งของ

ชุมชน และการสร�างเครือข"ายพัฒนาเมือง 
7.1 ส"งเสริมและสนับสนุนให�ชุมชนมีความ
เข�มแข็ง และการสร�างเครือข"ายพัฒนาเมือง 
 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได�และลดรายจ"ายในการดําเนินงาน 

8.1 ส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได�ของ
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร2 กลยุทธ2 

ยุทธศาสตร5ท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการให�มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

9.1 ส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
ให�บริการของเทศบาล 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรให�มี
คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

10.1 การส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให�มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

11.1 การส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร2 
การกําหนดตําแหน"งจุดยืนทางยุทธศาสตร5 (Positioning) ของเทศบาลเมืองบ�านไผ" กําหนด

ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร5 (Positioning) ของกลุ"มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด�วย 
ขอนแก"น กาฬสินธุ5 มหาสารคาม และร�อยเอ็ด ควรเน�นการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการ
เป+นศูนย5กลางการค�าบริการและการลงทุนของภาค การใช�ประโยชน5พ้ืนท่ีชลประทานให�เกิดประโยชน5
สูงสุด การทําการเกษตรก�าวหน�า เร"งแก�ไขป>ญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแล�ง 

เทศบาลเมืองบ�านไผ" มีจุดยืนทางยุทธศาสตร5 ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด โดยคํานึงถึงการบูรณาการ
ยุทธศาสตร5ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร5การเข�าสู"ประชาคมอาเซียน และแนวทางการ
เตรียมความพร�อมเพ่ือเข�าสู"ประชาคมอาเซียนขององค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ยุทธศาสตร5การพัฒนา
พ้ืนท่ี  ยุทธศาสตร5การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ผังเมืองรวม แผนชุมชน และสภาพป>ญหา
และความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร2ในภาพรวม 
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ภาพประกอบท่ี 2.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร5ในภาพรวม 

 
3. การวิเคราะห2เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 

3.1 การวิเคราะห2กรอบการจัดทํายุทธศาสตร2ขององค2กรปกครองส(วนท�องถ่ิน  
1. จุดแข็ง (S หรือ Strengths) หมายถึง ป>จจัยต"างๆภายในองค5กร ท่ีทําให�เกิด

ความเข�มแข็งหรือเป+นจุดแข็งขององค5กรท่ีจะนําไปสู"การได�เปรียบ เป+นข�อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อม
ภายใน คือ 

1) มีสินค�าโอท็อป (กุนเชียง แหนมสด บ�านขนมคุณภัทรา) 
2) ศูนย5กลางกระจายสินค�า (ตลาดเช�า ไนท5พลาช"าถนนคนเดินเพลินเมืองไผ") 
3) มีแหล"งเรียนรู� (ศูนย5วิทยาศาสตร5เพ่ือการศึกษาขอนแก"น และมหาวิทยาลัย

รามคําแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก"น) 
4) มีเส�นทางคมนาคมไปจังหวัดต"างๆ ท้ังทางรถยนต5 และทางรถไฟ 

ยุทธศาสตร5ชาติ 20 ป� 

ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร5การพัฒนา อปท. 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 

ยุทธศาสตร5กลุ"มจังหวัด 

ยุทธศาสตร5จังหวัด 

ยุทธศาสตร5กลุ"มจังหวัด 

แผนงาน 
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5) มีลําห�วยไหลผ"าน คือ ลําห�วยจิก ลําห�วยทราย  ลําห�วยยาง 
6) มีสถาบันทางการเงินหลายแห"ง 

2. จุดอ(อน (W หรือ Weaknesses) หมายถึง ป>จจัยต"างๆ ภายในองค5กรท่ีทําให�เกิด
ความอ"อนแอ หรือเป+นจุดอ"อน นําไปสู"การเสียเปรียบ เป+นป>ญหาหรือข�อบกพร"องท่ีเกิดจากสภาพภายใน คือ 

1) ประชากรขาดระเบียบวินัยและจิตสํานึกเพ่ือส"วนรวม 
2) ประชากรแฝงจํานวนมาก มีผลต"อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมส"งผล

ต"อเงินอุดหนุนของเทศบาลและรายจ"าย 
3) ไม"มีศูนย5กระจายสินค�าและแลกเปลี่ยนสินค�าชุมชน 
4) ป>ญหาสภาพน้ําในชุมชนมีความสกปรก 
5) ใช�บุคลากรไม"ตรงกับงาน 
6) วัสดุ อุปกรณ5 เครื่องจักร บางอย"างเสื่อมคุณภาพ 
7) ขาดการประสานงานและการสื่อสารท่ีตรงกันในองค5กร 
8) งบประมาณไม"เพียงพอ 
9) ขาดการนําผลการประเมินมาพัฒนาอย"างต"อเนื่อง 
10) ไม"สามารถตอบสนองความต�องการของชุมชนได�ครบถ�วน 

3. โอกาส (O หรือOpportunities)หมายถึง ป>จจัยต"างๆ ภายนอกองค5กรท่ีเอ้ือ
ประโยชน5ให�ซ่ึงเป+นโอกาสท่ีช"วยส"งเสริมการดําเนินงาน คือ 

1) เป+นศูนย5กลางการคมนาคม (ทางหลวงหมายเลข 2/ถนนแจ�งสนิท) (รถไฟรางคู"
หนองคาย, นครพนม) 

2) เป+นเมืองกระจายสินค�า (สินค�าโอท็อป) 
3) เป+นศูนย5กลางด�านการศึกษาและแหล"งเรียนรู� (มีสถานศึกษาท่ีสําคัญท่ีเป+นแหล"ง

เรียนรู� เช"น ศูนย5วิทยาศาสตร5เพ่ือการศึกษาขอนแก"น มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดขอนแก"น และพระพุทธบาทหินลาด) 

4) มีระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีดี คือ (1) มีระบบกําจัดมลพิษสิ่งแวดล�อม เช"น 
น้ําเสีย ขยะ (2) มีพ้ืนท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ สนามกีฬา (3) ภูมิทัศน5เมืองท่ีดี และการวางผังเมืองท่ีดี 

5) ผู�นํามีความเข�มแข็งทําให�มีโอกาสได�รับเงินงบประมาณจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 
4. อุปสรรค (TหรือThreats) หมายถึง ป>จจัยต"างๆ ภายนอกองค5กรท่ีเป+นอุปสรรค

ต"อการดําเนินงาน เป+นข�อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายนอก คือ 
1) มีประชากรแฝงจํานวนมาก หรือประชากรจรจํานวนมาก 
2) ขาดความผูกพันในท�องถ่ิน 
3) ยาเสพติดและอาชญากรรม 
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4) การว"างงาน (การพนัน พ่ึงพาลูกหลาน ผู�สูงอายุ) 
5) ค"านิยมในการดํารงชีพ 
6) ขาดแคลนแหล"งน้ํา 
7) ป>ญหาสิ่งแวดล�อม (ขยะ) 
8) แรงงานต"างด�าว ก"อให�เกิดอาชญากรรมและโรคติดต"อ 

3.2 การประเมินสถานการณ2สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ด�านคมนาคม 
โอกาส มีเส�นทางคมนาคมทางรถยนต5สายสําคัญ คือ ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผ"าน

ตัวเมือง และเป+นเส�นทางมีความสะดวกในการขับข่ี เนื่องจากเป+นถนนเมนหลักท่ีสามารถเดินทางเข�าสู"
ตัวเมืองขอนแก"นได�อย"างรวดเร็ว เป+นเส�นทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพ่ิม
ศักยภาพด�านการเป+นศูนย5กลางการค�า การบริการ การส"งออก และการขนส"งของจังหวัดได� มีเส�นทาง
คมนาคมทางรถยนต5สามารถเชื่อมโยงกับอําเภอต"าง ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ ได�อย"างสะดวก เช"น ถนน
เชื่อมต"อระหว"างอําเภอบ�านไผ" และอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน�มการขยายตัวของชุมชน
เมืองค"อนข�างสูง ทําให�ประชาชนเกิดความต�องการด�านคมนาคมมากข้ึน และอยู"ไม"ห"างจากสนามบิน
จังหวัดขอนแก"นจนเกินไป 

ข�อจํากัด การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชนมีข�อจํากัดด�านผังเมือง และชุมชนท่ีอยู"อาศัย งบประมาณและอัตรากําลังมีไม"
เพียงพอ  ถนนชํารุดบ"อย ต�องมีการบํารุงรักษาซ"อมแซมอยู"เป+นประจําผู�ใช�รถใช�ถนนไม"รักษากฎจราจร 
ขาดวินัยในการขับข่ียานพาหนะ 

ด�านส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส มีแหล"งน้ําเพ่ือการกักเก็บน้ํา และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ําจืด คือ หนองง้ิว 

สระสวรรค5 หนองลุมพุก เป+นต�น และแหล"งน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา คือ แก"งละว�า มีแหล"งน้ํา
ชลประทานท่ีสําคัญ คือ อ"างเก็บน้ําชลประทาน หรือ แก"งละว�า  ฝายหนองนาวัว 
ข�อจํากัดท่ีดินมีราคาแพง การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีแท�จริงลดลง ดินเป+นดินร"วนปนทราย  สภาพ
ดินมีความอุดมสมบูรณ5น�อย ทําให�การเกษตรไม"ได�ผลเท"าท่ีควร และขาดความรู�ความเข�าใจท่ีจะนําหลัก
วิชาการด�านการเกษตรมาพัฒนา 

ส่ิงแวดล�อม 
โอกาส ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจและมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล�อมมาก

ข้ึน และมีการรณรงค5ให�ประชาชนสนใจด�านสิ่งแวดล�อมมากข้ึน ป>ญหาสิ่งแวดล�อมยังมีไม"มาก มีการ
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วางแผนด�านสิ่งแวดล�อมของเทศบาล เพ่ือปVองกันและบําบัดฟ��นฟู แก�ไขป>ญหาด�านสิ่งแวดล�อม รวมท้ัง
ได�รับการสนับสนุนด�านเทคนิค วิชาการและงบประมาณจากหน"วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ มีความร"วมมือ
ในการดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมจากหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องภายในพ้ืนท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอย"าง
ยิ่งระหว"างเทศบาลเมืองบ�านไผ" และ อบต.ประชาชนมีความเข�าใจมากข้ึน ยังมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการ
รองรับป>ญหาด�านขยะและแหล"งรองรับการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 

ข�อจํากัด ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน และความไม"เป+นระเบียบเรียบร�อยการจัด
ระเบียบชุมชน โดยเฉพาะหาบเร" แผงลอย ทํายากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชน
แออัด การลงโทษผู�กระทําความผิดด�านสิ่งแวดล�อมไม"เด็ดขาด การประสานงานด�านสิ่งแวดล�อมของ
หน"วยงานท่ีเก่ียวข�องซ่ึงมีมาก ท้ังด�านการปฏิบัติท้ังด�านระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เครื่องมือ เครื่องใช� 
ในการตรวจสอบ 

ด�านสิ่ งแวดล�อม ความร" วมมือจากผู�ประกอบการมีน�อยในการแก� ไขป>ญหาและ
ผู�ประกอบการขาดความรับผิดชอบต"อสังคมในด�านสิ่งแวดล�อม 

ด�านเศรษฐกิจ 
โอกาส มีการส"งเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ5สินค�า OTOP จากภาครัฐมากข้ึน ด�าน

การแปรรูปสินค�าเกษตร การเลี้ยงสัตว5 และการทอผ�าไหม โรงงานยาสูบ และสินค�าของท่ีระลึกประเภท
อาหาร ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงต"อการเข�ามามีส"วนร"วมในการส"งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให�
เข�มแข็งเพ่ือสร�างรายได�เพ่ิมข้ึน การขนส"งสินค�า และถ"ายเทสินค�าได�ท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต5 
ปริมาณการปล"อยสินเชื่อเพ่ือการลงทุนขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   

ข�อจํากัดการส"งเสริมอาชีพให�กับชุมชนต"าง ๆ ยังไม"ดี มีป>ญหาด�านคุณภาพและการตลาด
รองรับ ขายสินค�าไม"ได�ขาดความยั่งยืน กองทุนเพ่ือการส"งเสริมอาชีพ และการบริการส"วนมากเป+นนัก
ลงทุนในท�องถ่ิน อัตราการขยายตัวจึงไม"สูงมากนัก รายได�เฉลี่ยของประชาชนส"วนใหญ"มีรายได�น�อย  
โดยเฉพาะในกลุ"มผู�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเกษตรกรรม 

โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส"วนมากจะเป+นการใช�วัตถุดิบทาง
การเกษตรเป+นหลัก ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได� เช"น การปลูกข�าว และอ�อย ประชาชนยัง
มีการบริโภคสินค�าด�านการเกษตร และสัตว5เลี้ยงเป+นสําคัญมีแหล"งน้ําเพ่ือการเกษตร และการประมง 
จํานวน 5 แห"ง คือ หนองง้ิว สระสวรรค5 หนองลุมพุก อ"างเก็บน้ําห�วยทราย ฝายหนองนาวัว ถ�าได�รับ
การพัฒนา และปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ําให�ดีจะทําให�สามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร 
การประมงได� 

ข�อจํากัด พ้ืนท่ีการเกษตรส"วนใหญ"จะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเป+นหลัก การเปลี่ยนแปลงและการ
แปรผันทางสภาพภูมิอากาศส"งผลต"อการผลิตสินค�าทางการเกษตร ทําให�เกิดความไม"แน"นอน ไม"ต"อเนื่อง 
มีอัตราการเสี่ยงสูง ป>จจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเป+นดินร"วนปนทรายไม"อุ�มน้ํา ดินมีคุณภาพตํ่าทําให�
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การเกษตรไม"ได�ผลเท"าท่ีควร ขาดการส"งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม"มีความรู�ด�านการเกษตรอย"าง
แท�จริง หน"วยงานภาครัฐซ่ึงมีนักวิชาการน�อย ไม"เพียงพอท่ีจะเข�ามาช"วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส"วน
ไม"สามารถใช�น้ําจากแหล"งเก็บกักน้ําได� 

เกษตรกรขาดความรู�ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม"ท่ีนํามาใช�ในการผลิต  เนื่องจาก
ส"วนใหญ"เกษตรกรยากจน ใช�วิธีการผลิตแบบเดิมทําให�การผลการผลิตตํ่า คุณภาพไม"ดี ไม"ได�มาตรฐาน 
ไม"คุ�มกับการลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุ"มสาวจะเปลี่ยนเป+นการใช�แรงงานประเภทอ่ืน
แทน  เนื่องจากรายได�ดีกว"า 

ผลผลิตทางการเกษตรส"วนมากจะมีลักษณะเป+นเกษตรรายย"อย  ขาดการรวมกลุ"มทําให�แต"
ละราย มีผลผลิตไม"มากนักและอยู"กระจัดกระจาย ทําให�ลําบากต"อการควบคุมในด�านคุณภาพของการ
ผลิต  ความไม"แน"นอนของราคาสินค�าภาคเกษตรกรรมและความไม"เป+นธรรมในด�านราคา บทบาทของ
การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว"าภาคเกษตร  
เกษตรกรในภาคเกษตรบางส"วนไม"มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ทําการเกษตรได�ในพืชบางชนิด เนื่องจาก
ข�อจํากัดด�านท่ีดินท่ีใช�ในการเกษตรกรรม รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของ
ตลาด  เกษตรกรส"วนใหญ"มีหนี้สินภาคครัวเรือนท่ีเกิดจากการกู�ยืมเพ่ือการลงทุน 

การอุตสาหกรรม 
โอกาสอุตสาหกรรมเป+นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย"อม ท่ียังสามารถเข�าไปส"งเสริม 

และพัฒนาได�  วัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไม"ขาดแคลนมีแรงงานจํานวน
มาก และค"าจ�างไม"แพง การคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการขนส"งท้ังทางรถยนต5และรถไฟ  
ท่ีดินเพ่ือใช�เป+นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก ราคาไม"แพงจนเกินไป มีแหล"งเงินทุนหรือสถาบันการเงิน
ในพ้ืนท่ี 

ข�อจํากัด วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไม"แน"นอน และคุณภาพไม"ได�มาตรฐาน 
แรงงานมีคุณภาพตํ่าในด�านทักษะฝ�มือ และมีความรู�ด�านเทคโนโลยีน�อย การเคลื่อนย�ายสูง ขาดแคลน
นักลงทุนรายใหม"  บทบาทการเมืองระดับชาติ  การส"งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไม"สามารถกระตุ�น
ให�เกิดการลงทุนเท"าท่ีควรได�   

การพาณิชยกรรม / การค�า 
โอกาสเป+นแหล"งรวมความต�องการและการแลกเปลี่ยนสินค�าบริการในระดับอําเภอการ

คมนาคมมีความสะดวก ท้ังทางรถยนต5 และทางรถไฟ มีแหล"งเงินทุนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะของภาครัฐ เช"น  
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ5การเกษตร ผู�ประกอบการพาณิช
ยกรรม/การค�าส"วนใหญ"เป+นลักษณะของการขายปลีก ย"อย   
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ข�อจํากัด  ตลาดศูนย5กลางในการแลกเปลี่ยนสินค�ายังไม"มี ไม"มีคลังสินค�าหรือศูนย5รวมสินค�า 
ประชาชนในภาคชนบทมีอํานาจการซ้ือตํ่า แหล"งเงินทุนยังมีข�อจํากัดในการปล"อยสินเชื่อขนาดกลางและ
เล็ก ขาดตลาดรองรับสินค�า OTOP และสินค�าเกษตรในพ้ืนท่ี 

การท(องเท่ียว 
โอกาส  มีแหล"งท"องเท่ียวด�านโบราณสถานโบราณวัตถุท่ีอยู"ใกล�เคียง คือวัดพระเจ�าใหญ"ผือ

บัง หลวงปูyพุทธกุกุ รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาราม และวัดสงวน
วารี เป+นต�น มีสินค�าของท่ีระลึก  ประเภทอาหาร คือ กุนเชียง และผ�าไหม การคมนาคมไปสู"แหล"ง
ท"องเท่ียว สะดวกและเชื่อมโยงไปท่ีอ่ืนๆ ได� มีเทศกาลท"องเท่ียวงานประเพณีสงกรานต5 งานประเพณี
บุญกุ�มข�าวใหญ"งานประเพณีลอยกระทง งานแห"เทียนพรรษา และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ" ท่ีมีข้ึนทุก
วันอาทิตย5 เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณถนนหน�าท่ีว"าการอําเภอบ�านไผ" 

ข�อจํากัดขาดการประชาสัมพันธ5แหล"งท"องเท่ียวท่ีต"อเนื่อง ขาดศูนย5ให�บริการแนะนําการ
ท"องเท่ียวระดับอําเภอ แหล"งท"องเท่ียวบางแห"งยังไม"ได�รับการบูรณะและฟ��นฟู  ขาดแหล"งท"องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีน"าสนใจ ศักยภาพในการดึงดูดของแหล"งท"องเท่ียวท่ีมีต"อนักท"องเท่ียวตํ่า 

ด�านสังคม 
ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 

โอกาส ประชากรส"วนใหญ" ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนมีความผูกพันและความสัมพันธ5ใน
ลักษณะของสังคมชนบทอยู"มาก จะมีความเก้ือกูล รักและสมานสามัคคีต"อกันดีมีประชากรในวัยแรงงาน
มาก และสามารถทํางานได�เฉพาะในงานท่ีมีการใช�เทคโนโลยีตํ่าเป+นส"วนมาก เพราะขาดฝ�มือและทักษะ 
จํานวนประชากรเคลื่อนย�ายออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะต้ังอยู"
ตามแนวเส�นทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต5 ชุมชนมีความสนใจท่ีจะเข�ามามีส"วนรวมในการ
สร�างอาชีพและรายได�   

ข�อจํากัด  มีการเคลื่อนย�ายแรงงานออกไปต"างถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียว
ค"อนข�างสูงแรงงานมีความรู�น�อย ไม"ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม  มีการเอารัดเอาเปรียบผู�ใช�แรงงาน และยังมีการใช�แรงงานเด็ก อาชีพในท�องถ่ินมี
น�อยไม"เพียงพอต"อความต�องการของประชากรวัยแรงงาน การดําเนินชีวิตของประชากรส"วนใหญ"ยังเป+น
สังคมแบบด้ังเดิม ชุมชนมีการพัฒนาช�า 

ด�านการสาธารณสุข 
โอกาส ความต�องการรับบริการด�านสาธารณสุข จากศูนย5บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง

บ�านไผ" และโรงพยาบาล ยังมีความต�องการจํานวนมาก ความต�องการในด�านการส"งเสริมสุขภาพและ
การปVองกันรักษาโรค การอนามัยแม"และเด็ก ยังมีความต�องมีการพัฒนาด�านความรู� ความเข�าใจ 
โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุ"มผู�ด�อยโอกาส ยังมีอัตราการเสี่ยงต"อการเจ็บปyวย  จากป>ญหามลพิษของ
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สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน ประชาชนส"วนใหญ"ท่ีมีรายได�น�อย ยังต�องการท้ังการบริการสาธารณสุขจาก
ภารรัฐมากกว"าภาคเอกชนเพราะค"าใช�จ"ายถูกกว"า  สามารถใช�ระบบส"งต"อผู�ปyวยท่ีมีอาการหนัก และ
ต�องการแพทย5เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ"ในจังหวัดขอนแก"นได� 

ข�อจํากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน บุคลากรไม"เพียงพอภาคเอกชนมีการ
ให�บริการในราคาแพง    
 

2.4 สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองบ�านไผ( อําเภอบ�านไผ( จังหวัดขอนแก(น 
2.4.1 ประวัติความเป:นมาของเทศบาลเมืองบ�านไผ( 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ�านไผ" เป+นเทศบาลตําบลบ�านไผ" เม่ือวันท่ี      

24  มิถุนายน 2524 และในป>จจุบันยกฐานะเป+นเทศบาลเมืองบ�านไผ" เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 
โดยท่ีขณะนั้นสุขาภิบาลบ�านไผ"ได�เจริญก�าวหน�าข้ึนเป+นลําดับ มีการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจสังคม  
การเมือง การปกครอง การศึกษา และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงข้ึนการดํารงชีวิตและความ
เป+นอยู"ของประชากรท่ีดีข้ึน ทําให�ประชาชนมีความพร�อมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลของตนข้ึนเป+น 
“เทศบาล” เนื่องจากมีศักยภาพด�านต"างๆ ข้ึน ประกอบกับสุขาภิบาลบ�านไผ"มีรายได�สูงพอท่ีจะ
ดําเนินการปกครองท�องถ่ินในรูปแบบของเทศบาลได� 

ดังนั้น อําเภอบ�านไผ"โดยนายฮึกหาญ โตมรศักด์ิ นายอําเภอบ�านไผ" ในขณะนั้นได�ดําเนินการ
รวบรวมข�อมูล มติความต�องการของประชาชนท่ีได�รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก"นแล�ว  
รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพร�อมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบ�านไผ"ข้ึนเป+นเทศบาล ซ่ึง
ต"อมาเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2524 ได�มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบ�านไผ"และจัดเป+น
“เทศบาลตําบลบ�านไผ"” อําเภอบ�านไผ"  จังหวัดขอนแก"น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  
เล"มท่ี 98 ตอนท่ี 101 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2524 และเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ได�ยกฐานะจาก
เทศบาลตําบล เป+นเทศบาลเมือง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา13 แห"งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ภายในเขตเทศบาล รวม 16.20 ตารางกิโลเมตร 

เทศบาลเมืองบ�านไผ" แต"ก"อนได�อาศัยหอประชุมอําเภอหลังเก"าเป+นอาคารสํานักงานเทศบาล 
ซ่ึงมีนายเจริญ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอําเภอบ�านไผ"ขณะนั้นเป+นนายกเทศมนตรีคนแรก ต"อมาเม่ือวันท่ี 
20 พฤษภาคม 2529 เทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�ดําเนินการวางศิลาฤกษ5ก"อสร�างอาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองบ�านไผ"หลังใหม" โดยนายบุญช"วย ศรีสารคาม ผู�ว"าราชการจังหวัดขอนแก"น บนพ้ืนท่ีดินเนื้อท่ี 10 
ไร"- งาน 35 ตารางวา ถนนเจนจบทิศ ห"างจากท่ีว"าการอําเภอบ�านไผ" ไปทางทิศเหนือประมาณ1 
กิโลเมตร ซ่ึงได�ใช�เป+นสํานักงานเทศบาลเมืองบ�านไผ" จนถึงป>จจุบัน 
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1. ด�านกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบ�านไผ( 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" อยู"ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู"ท่ีค"าพิกัดระบบ UTM ประมาณ 

253,000 ถึง 262,000 ตะวันออก ค"าพิกัดประมาณ 1,773,000 ถึง 1,780,000 ต้ังอยู"ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
ในเมือง อําเภอบ�านไผ" จังหวัดขอนแก"น มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห"างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร ห"างจากจังหวัดขอนแก"น ประมาณ 44 กิโลเมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" ต้ังอยู"บริเวณแอ"งโคราช มีลักษณะเป+นท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจาก

บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางด�านทิศตะวันตกและด�านทิศใต� นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพาน
ล�อมรอบทางด�านทิศตะวันออก และด�านทิศเหนือ จึงทําให�พ้ืนท่ีตรงกลางเป+นแอ"งตํ่าระบายน้ําไม"ดี มี
แม"น้ําชีไหลผ"านเป+นลําน้ําแบ"งเขตระหว"างอําเภอบ�านไผ" และอําเภอชนบท เป+นท่ีราบสูงโดยสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 150–300 เมตร แผ"นดินโดยท่ัวไปเป+นดินร"วนปนทรายไม"อุ�มน้ํา พืชพันธุ5
ธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะเป+นทุ"งหญ�าและปyาโปyงแบบปyาไม�ผลัดใบ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" มีลักษณะภูมิอากาศ แบ"งออกเป+น 3 ฤดูกาล 
ฤดูร�อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ5 ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ภูมิอากาศแห�งแล�ง

มาก โดยเฉพาะเดือน เมษายน มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม หรือต�นเดือนมิถุนายน ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม ฝนท่ีตก

มากในพ้ืนท่ีนี้ส"วนใหญ"ได�รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซ่ึงเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต�ทางอ"าวตังเก๋ียผ"าน
เวียดนามเข�ามาในภาคอีสาน ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน 

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ5 โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนท่ี
หนาวมากท่ีสุด คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดิน 
ดิน ลักษณะดินส"วนใหญ"ในเทศบาลเมืองบ�านไผ" จะเป+นดินร"วนปนทราย ซ่ึงเกิดจากการ

สลายตัวของหินต�นกําเนิด แต"มีบางส"วนโดยเฉพาะบริเวณท่ีลุ"มริมน้ําเป+นดินเหนียว บริเวณท่ีเป+นดิน
ทรายหรือดินร"วนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณ5ตํ่า แต"ในบริเวณท่ีเป+นดินเนื้อละเอียดจะมีความอุดม
สมบูรณ5สูง 

การใช�ประโยชน2ท่ีดิน เทศบาลเมืองบ�านไผ"มีลักษณะการใช�ประโยชน5ท่ีดินส"วนใหญ"เพ่ือ
การเกษตร ถึงร�อยละ 48.24 หรือเป+นพ้ืนท่ี 8.49 ตารางกิโลเมตร เป+นท่ีนา การใช�ประโยชน5ท่ีดินใน
ระดับรองลงมาคือเป+นท่ีว"างท่ียังไม"ได�ใช�ประโยชน5ถึงร�อยละ 20.11 หรือเป+นพ้ืนท่ี 3.54 ตารางกิโลเมตร 
ส"วนรายละเอียดอ่ืนๆ สามารถดูได�จากตารางแสดงการใช�ประโยชน5ท่ีดินดังรายละเอียดด�านล"าง 
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 ตารางแสดงรายละเอียดการใช�ประโยชน5ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
ลําดับ ประเภท ตร.กม. ร�อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นา 
ท่ีว"าง 
ปyาละเมาะ 
พ้ืนท่ีถนน 
ไร" 
สวน 
พ้ืนท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร�าง 
พ้ืนท่ีแหล"งน้ํา 

8.49 
3.54 
1.73 
0.95 
0.18 
0.16 
1.40 
1.15 

48.24 
20.11 
9.83 
5.40 
1.02 
0.91 
7.95 
6.53 

รวม 17.60 100.00 
ท่ีมา: ผลจากการสํารวจเพ่ือจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5ของเทศบาลเมืองบ�านไผ"พ.ศ.2546 
 

1.5 ลักษณะของแหล(งน้ํา 
แหล(งน้ํา ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�แก" หนองน้ําและบึงธรรมชาติ  เป+นลําน้ําขนาดเล็ก

มีน้ําไหลตลอดฤดูกาล ได�แก" ลําห�วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ต้ังอยู"ห"างจากตัวเมืองไปตาม
ถนนแจ�งสนิททางด�านตะวันออกเฉียงเหนือ และลําห�วยจิก ซ่ึงเป+นลําห�วยท่ีแยกมาจากแม"น้ําชี ไหลผ"าน
เทศบาลเมืองบ�านไผ" ใช�ประโยชน5เพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,100 ไร"  ส"วนแก"งละว�าต้ังอยู"ในเขต
ตําบลโคกสําราญ อยู"ห"างตัวอําเภอบ�านไผ" ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก"น ประมาณ 10 
กิโลเมตร และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ�านไผ"อาศัยน้ําท่ีแก"งละว�า
นี้เป+นแหล"งน้ําด่ืม เพ่ือผลิตน้ําประปาให�กับชุมชนบ�านไผ"ได�ตลอดป�  

นอกจากลําห�วยทรายและลําห�วยจิกแล�วในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ยังมีแหล"งน้ํา
สาธารณะประเภท ห�วย หนอง บึง แหล"งเป+นแหล"งกักเก็บน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค ท่ีสําคัญได�แก"  

-ลําห�วยยางและลําห�วยน�อย ไหลมารวมกันเป+นลําห�วยจิกจากด�านทิศใต�ของเทศบาลมีความ
ยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

-หนองง้ิวต้ังอยู"บริเวณหลังวัดปyาสุมนามัย มีพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร" โดยคิดเป+นพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา
ประมาณ 52,800 ลูกบาศก5เมตร 

-สระสวรรค5 ต้ังอยู"บริเวณบ�านเก้ิง มีพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร" หรือคิดเป+นพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา
ประมาณ 5,928 ลูกบาศก5เมตร 

-หนองลุมพุก ต้ังอยู"ท่ีบ�านหนองลุมพุก มีพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร" 
-สระน้ําท่ีว"าการอําเภอบ�านไผ" มีพ้ืนท่ีประมาณ 2 งาน  
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-สระคึกฤทธิ์ มีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําประมาณ 3,200 ลูกบาศก5เมตร 
แหล(งน้ําชลประทานท่ีสําคัญ ท่ีอยู"พ้ืนท่ีใกล�เคียงเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" คือ 
1) อ"างเก็บน้ําห�วยทราย ต้ังอยู"ท่ีตําบลในเมือง อําเภอบ�านไผ" ใช�ประโยชน5ในการเกษตรและ

การประปาจุน้ําได� 2,335,440 ลูกบาศก5เมตร มีคลองส"งน้ําสายใหญ"ฝ>�งสายยาว 3,300 เมตร คลองซอย 
ฝ>�งขวายาว 1,250 เมตร 

2) แก"งละว�า ต้ังอยู"ท่ีตําบลโคกสําราญ อําเภอบ�านแฮด ใช�ประโยชน5ในการประปาจุน้ําได�  
37,033,000 ลูกบาศก5เมตร อยู"ห"างจากตัวอําเภอบ�านไผ" ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก"น
ประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไม"มีคลองส"งน้ํา 

3) ฝายหนองหน�าวัว จุน้ําได� 1,391,360 ลูกบาศก5เมตร ต้ังอยู"ท่ีตําบลบ�านไผ" ใช�ประโยชน5ใน
การเกษตร ป>จจุบันไม"มีคลองส"งน้ํา 

เนื่องจากมีแหล"งน้ําอุดมสมบูรณ5 บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" จึงเหมาะ
สําหรับท่ีจะทําไร" ทํานา ซ่ึงเป+นพ้ืนท่ีส"วนใหญ"ภายในเขตเทศบาลและเป+นท่ีต้ังของอาคารพาณิชย5  
บ�านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแห"ง เช"น โรงงานมันสําปะหลัง คลังสินค�าเพ่ือ
การเกษตร โรงงานยาสูบ เป+นต�น 

2. ด�านการเมือง การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
ซ่ึงเป+นท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบ�านไผ"มีอาณาเขตติดต"อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต"อกับตําบลในเมืองและตําบลบ�านไผ" 
ทิศใต�  ติดต"อกับตําบลในเมืองและตําบลหัวหนอง 
ทิศตะวันออก  ติดต"อกับตําบลในเมืองและตําบลหนองน้ําใส 
ทิศตะวันตก  ติดต"อกับตําบลหัวหนองและตําบลบ�านไผ" 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" อยู"ในเขตการปกครองของอําเภอบ�านไผ" จังหวัดขอนแก"น ประกอบข้ึน

ด�วยพ้ืนท่ีในเขตการปกครองของตําบล 3 ตําบล ประกอบด�วย ตําบลในเมือง ตําบลบ�านไผ" และตําบล
แคนเหนือ มีพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ตําบลในเมืองมีพ้ืนท่ี8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร�อยละ 46.59 ตําบล
บ�านไผ" มีพ้ืนท่ี 8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร�อยละ46.59และตําบลแคนเหนือ มีพ้ืนท่ี 1.20 ตาราง
กิโลเมตร หรือร�อยละ 6.82 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  

เทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�แบ"งแยกชุมชนจากเดิม 26 ชุมชนออกเป+น 39 ชุมชนเม่ือป� พ.ศ.
2558 เพ่ือให�ความเหมาะสมในด�านการให�บริการข"าวสาร การดูแล เป+นไปอย"างท่ัวถึงแก"ประชากรใน
เขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ประกอบด�วยชุมชนต"างๆ จํานวน 39 ชุมชน แบ"งออกเป+น 3 เขต ดังนี้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
ลําดับ ชื่อชุมชน ชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน เขตการเลือกต้ัง 

1 ประปาบ�านไผ" พ.ต.ท.สังวร  สิกขา เขต 1 
2 อยู"เย็นเป+นสุข นายธนดล  กิตติวิจารณ5 เขต 1 
3 ตลาด 1,2,3 นางมลิวรรณ  สารบรรณ เขต 1 
4 ส"วนราชการ นางราตรี  จันพิน เขต 1 
5 แก�วทรานี นายเสรี  คําภักดี เขต 1 
6 อุตรนคร นางยุพิน  แสงผดุง เขต 1 
7 หนองลุมพุก นายสุพจน5  เกตกุมสี เขต 1 
8 ศรีหมอนพัฒนา นายสุชาติ  กุญชรมณี เขต 1 
9 เจนจบทิศ นายสุพล  บุตรศรี เขต 1 
10 ยิ่งยง นายทองพูล  พงดงนอก เขต 1 
11 จัดสรร นายสิงห5มาลัย  ปาปะสิม เขต 1 
12 คลองชลประทาน นางจิรภา  ปฏิกานัง เขต 2 
13 ห�วยทราย นายเจริญ  ระวิระ เขต 2 
14 พระธรรมสาร นายจรัญ  จันทา เขต 2 
15 บขส. นายวันชัย  สอนอินทร5 เขต 2 
16 ศาลเจ�า นายสมชาย  โมกไธสง เขต 2 
17 ศาลเจ�า 2 นางบํารุง  พรหมรัตน5 เขต 2 
18 โนนสว"าง นายบุญถ่ิน  ศรีดารา เขต 2 
19 สมหวังสังวาลย5 นางละมัย  ต"ายทรัพย5 เขต 2 
20 สมหวังสังวาลย5 2 นางสาวสุทิน  ชมตรีนอก เขต 2 
21 สมประสงค5พัฒนา นายสนธิ  ชัดไธสง เขต 2 
22 หลักสิบสี่ นายทองแดง  ธรรมีภักดี เขต 2 
23 ประเสริฐแก�ว นายทองใบ  ทองทา เขต 2 
24 โนนสะอาด นายสุรศักด์ิ  โพธิยา เขต 2 
25 หนองแคน นางสงวน  พาบุ เขต 2 
26 หมู" 1 พัฒนา นางลัดดา  สุทธิสําราญ เขต 2 
27 สุมนามัย นางผ"องผกา  ศรีจุมพล เขต 3 
28 ขนมจีน 2000 นายจิรวัฒน5  โพธิ์ศร ี เขต 3 
29 มิตรภาพซอย 4 พัฒนา นายภูวนัย  นิมิตไตรสกุล เขต 3 
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ลําดับ ชื่อชุมชน ชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน เขตการเลือกต้ัง 
30 บ�านไผ"เก"า นางหนูพิน  เชื้อบัณฑิต เขต 3 
31 บ�านไผ"พัฒนา นางบุญสวย  อินทรสงเคราะห5 เขต 3 
32 บ�านข"าพัฒนา นายสุเวช  รอบรู� เขต 3 
33 ศรีบุญเรือง นายบุญเรือง  เอ�วะเมมาต�ะ เขต 3 
34 โพธิ์สวรรค5 นายถาวร  ศรีสุข เขต 3 
35 กกแดง นายธนสิษฐ5  โสภา เขต 3 
36 แสงทองประชาสรรค5 นายทองสุข  เหง"าศรี เขต 3 
37 โนนสวรรค5 นายจํานงค5  โฉมสันเทียะ เขต 3 
38 หมู"สี่พัฒนา นายประหยัด อุดม เขต 3 
39 ปอบิด นายสุนิตย5  จินดา เขต 3 

 
2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบาล เป+นการจัดรูปแบบการปกครองท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ท่ีต�องการให�ประชาชนมีส"วน

ร"วมในการปกครองและการพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง โดยให�ราษฎรในท�องถ่ินเลือกต้ังคณะบุคคลในท�องถ่ิน
ข้ึนมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพ่ือเป+นตัวแทนของประชาชนในท�องถ่ินคือ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

องค2กรเทศบาลประกอบด�วยคณะผู�บริหารและสภาเทศบาล 
สภาเทศบาล ประกอบด�วยสมาชิกสภาซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว"าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน และมีระยะการดํารงตําแหน"งคราวละ
สี่ป�นับแต"วันเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ�านไผ" มีจํานวนสมาชิก 18 คน โดยแบ"งเป+น 3 เขตเลือกต้ัง 
เขตเลือกต้ังละ 6 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ�านไผ" ประกอบด�วย(ข�อมูล ณ มกราคม  2557) 

1. นายป>ญญา  บัวแสง   ประธานสภาเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
2. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป�  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
4. นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายพิริน   ตุละรัต   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายส"งศักด์ิ  เกียรติปกรณ5  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8. “ตําแหน"งว"าง”    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายคําพันธ5 สีดอนซ�าย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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11. นายกําพล  ขันธ5ขวา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นายเกษม  ชวฤทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
13. นายจิรนันท5 เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
14. นายผ"าน  ไทยรัก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
15. นางจงจิต  แซ"เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
16. นายนพดล พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
17. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
18. นายภาณุมาศ หล�ามณี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
เทศบาลเมืองบ�านไผ"มีการแบ"งส"วนราชการบริหารงานของเทศบาลดังนี้  1.สํานัก

ปลัดเทศบาล 2. กองวิชาการและแผนงาน 3. กองคลัง 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 5.กอง
การศึกษา 6.กองช"าง7. กองสวัสดิการสังคม 8. สถานธนานุบาล 

มีอัตรากําลังท้ังหมด 248 คน แยกเป+นพนักงานเทศบาล 64 คน ลูกจ�างประจํา 40 คน  
พนักงานจ�างตามภารกิจ 44 คน พนักงานจ�างท่ัวไป 37 คน พนักงานครูเทศบาล 47 คน ครูผู�ดูแลเด็ก 
11 คน และเจ�าหน�าท่ีสถานธนานุบาล 5 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน  2562) 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2.4 โครงสร�างการแบ"งส"วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป� 
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3.ประชากร 
3.1 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร ณ เดือน เมษายน 2562  จํานวน 27,680 คน 
3.2 ช(วงอายุและจํานวนประชากร 

ช(วงอายุ 
เพศ รวม 

(คน) ชาย(คน) หญิง (คน) 
แรกเกิด – อายุ 10 ป� 1,282 1,280 2,562 
อายุ 11 ป� – 20 ป� 1,508 1,393 2,901 
อายุ 21 ป� – 30 ป� 1,733 1,762 3,495 
อายุ 31 ป� – 40 ป� 1,849 1,787 3,636 
อายุ 41 ป� – 50 ป� 2,059 2,222 4,281 
อายุ 51 ป� – 60 ป� 2,051 2,396 4,447 
อายุ 61 ป� – 70 ป� 1,388 1,820 3,208 
อายุ 71 ป� ข้ึนไป 1,416 1,734 3,150 

รวม 13,286 14,394 27,680 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
ด�านการศึกษาพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบ�านไผ"  มีการจัดการศึกษาต้ังแต"ระดับ

ก"อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 1 แห"ง จัดการศึกษาต้ังแต"
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 จํานวน 1 แห"ง ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห"ง โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก"น เขต 2 จํานวน 8 แห"ง โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 4 แห"ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก"น เขต 25 จํานวน 1 แห"ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 แห"ง ดังนี้ 

-โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ�านไผ(จํานวน 2 แห(ง 
1. โรงเรียนเทศบาลบ�านไผ" 
2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ�านไผ" 
-ศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ�านไผ(จํานวน 3 แห(ง 
1. ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ�านเก้ิง) 
2. ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก 2  
3. ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว"าง) 
-โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก(น เขต 2 จํานวน 8 แห(ง 
1. โรงเรียนบ�านไผ"ประถมศึกษา 



58 

 

2. โรงเรียนบ�านหนองลุมพุก 
3. โรงเรียนจตุรมิตรบ�านไผ" 
4. โรงเรียนประเสริฐแก�วอุทิศ 
5. โรงเรียนบ�านไผ"แสงทองประชาสรรค5 
6. โรงเรียนวัดจันทร5ประสิทธิ์ 
7. โรงเรียนชุมชนบ�านไผ"ยิ่งยงอุทิศ 
8. โรงเรียนบ�านเก้ิง 
-โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจํานวน 4 แห(ง   
1. โรงเรียนพระกุมารเยซูบ�านไผ" 
2. โรงเรียนมหาไถ"ศึกษาบ�านไผ" 
3. โรงเรียนกรุณาศึกษา 
4. โรงเรียนเอ่ียมไพศาล 
-โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก(น 

เขต 25 จํานวน 1 แห(งคือโรงเรียนบ�านไผ" 
-สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 2 แห(ง 
1. วิทยาลัยการอาชีพบ�านไผ" 
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก"น 

สําหรับเทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�มีการส"งเสริมและสนับสนุนด�านการจัดการศึกษา โดยจัดต้ัง
โรงเรียนและศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จํานวน 5 แห"ง ได�แก" 

1. โรงเรียนเทศบาลบ�านไผ" ต้ังอยู"ชุมชนไผ"เก"า ตําบลบ�านไผ" อําเภอบ�านไผ" จังหวัดขอนแก"น
จัดการศึกษาต้ังแต"ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ป>จจุบันมีนักเรียน จํานวนท้ังสิ้น 554 คน 

2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ�านไผ" ต้ังอยู" ชุมชนอยู"เย็นเป+นสุข ตําบล
ในเมือง อําเภอบ�านไผ" จังหวัดขอนแก"น จัดการศึกษาต้ังแต"ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาป�ท่ี 6  
ป>จจุบันมีนักเรียน จํานวนท้ังสิ้น 456คน 

3. ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ�านเก้ิง) ต้ังอยู" ชุมชนบ�านเก้ิง ตําบลบ�านไผ" อําเภอบ�านไผ" 
จังหวัดขอนแก"น มีเด็กเล็กอายุตั้งแต" 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ป>จจุบันมีจํานวนเด็กเล็ก จํานวนท้ังสิ้น 
50 คน 

4. ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก 2 ต้ังอยู" ชุมชนอยู"เย็นเป+นสุข ตําบลในเมือง  อําเภอบ�านไผ" จังหวัด
ขอนแก"นมีเด็กเล็กอายุตั้งแต" 2 ขวบ ถึง 3 ขวบ 11 เดือน ป>จจุบันมีจํานวนเด็กเล็ก จํานวนท้ังสิ้น 73คน 
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5. ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว"าง) ต้ังอยู" ชุมชนโนนสว"าง  ตําบลในเมือง  อําเภอบ�านไผ"  
จังหวัดขอนแก"นมีเด็กเล็กอายุต้ังแต" 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ป>จจุบันมีจํานวนเด็กเล็กจํานวนท้ังสิ้น 
54 คน 

เทศบาลเมืองบ�านไผ" ยังได�ส"งเสริมการเรียนรู�ให�แก"ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"  
โดยจัดให�มีการเรียนรู�จากห�องสมุดเทศบาลเมืองบ�านไผ" ต้ังอยู"ในบริเวณท่ีว"าการอําเภอบ�านไผ" จังหวัด
ขอนแก"น ซ่ึงเป�ดให�บริการทุกวันไม"เว�นวันหยุดราชการ 

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�มีการให�ความร"วมมือและการแลกเปลี่ยนองค5ความรู�ด�าน
วิชาการ เช"น การส"งนักเรียนเข�าร"วมกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ 
และการ ทําบันทึกข�อตกลง (MOU) เพ่ือร"วมมือและ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษา
ต"างๆ เช"นมหาวิทยาลัยขอนแก"น  สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพบ�านไผ" 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก"น ศูนย5วิทยาศาสตร5เพ่ือ
การศึกษาจังหวัดขอนแก"น โรงเรียนบ�านไผ" และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก"น 
เขต2 และสนับสนุนด�านงบประมาณบุคลากรการปรับสภาพสิ่งแวดล�อมให�เอ้ือต"อการเรียนรู�แก"นักเรียน
และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" 

4.2 สาธารณสุข 
การบริการด�านการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�มีการให�บริการหลายด�าน เพ่ือ

เป+นการให�บริการประชาชนให�ครอบคลุมทุกๆ ด�าน ตามมาตรฐานของหน"วยบริการ เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให�บริการประชาชน และเพ่ือประโยชน5สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ�านไผ" คือ  

1. เทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�ให�บริการด�านการสาธารณสุข โดยเป�ดศูนย5บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ�านไผ" ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ครอบคลุมท้ัง 
4 ด�าน คือ ด�านการรักษาพยาบาลส"งเสริมสุขภาพ ควบคุมปVองกันโรค และฟ��นฟูสภาพครบวงจรท้ังทัน
ตกรรมและการแพทย5แผนไทย ภายใต�ความร"วมมือกับโรงพยาบาลบ�านไผ" เป+นสถานท่ีบริการท่ี
ให�บริการประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป+นการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นสําหรับแจกจ"ายยาสามัญประจําบ�านและยา
สําหรับการรักษาพยาบาลเบ้ืองต�น ส"งเสริมพร�อมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิดและ
จ"ายยาเม็ดคุมกําเนิด แจกถุงยางอนามัย การฉีดวัคซีนปVองกันโรค และการควบคุมสัตว5ท่ีเป+นพาหนะนํา
โรคมาสู"คนเช"น สุนัขบ�า หนู แมลงสาบ ยุง เป+นต�น   

2. ให�บริการหน"วยปฏิบัติการการแพทย5ฉุกเฉิน EMS กู�ชีพ เทศบาลเมืองบ�านไผ" โดยเป�ด
ให�บริการ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ให�บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย5 จํานวน 
9 คน หน"วย EMS ของเทศบาลเมืองบ�านไผ" ทํางานกับ EMS โรงพยาบาลบ�านไผ" และกู�ชีพของมูลนิธิ
กู�ภัยบ�านไผ" ท่ีได�มาตรฐานท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณ5ทางการแพทย5ท่ีทันสมัย ในการช"วยเหลือผู�ปyวย
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ฉุกเฉิน และผู�ปyวยติดบ�านติดเตียง ส"งต"อไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอย"างสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ให�บริการเป+นท่ีประทับใจ มีความรวดเร็ว และเสมอภาค 

3. สร�างกลุ"มชมรมต"างๆ เพ่ือเป+นเครือข"ายในการดูแลสุขภาพของกลุ"มชมรมต"างๆ 
4. จัดอบรมให�ความรู�ในเรื่องผลิตภัณฑ5สุขภาพ แก"ประชาชนผู�นําชุมชน / อสม. และร�านค�า

ต"างๆครอบคลุมพ้ืนท่ีในชุมชน 
5. สร�างกลุ"มอาสาพัฒนาเมืองบ�านไผ" เช"น อาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู�พิการ 
6. สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู"บ�าน โดยการ

พัฒนาองค5ความรู� สร�างแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอย"างต"อเนื่อง ส"งเสริมให�มีการพัฒนาความรู� 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานร"วมกับสํานักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห"งชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชน5ท่ีประชาชนจะได�รับเป+นสําคัญ 

7. ออกหน"วยบริการรับซ้ือน้ํามันทอดซํ้า ให�ความรู�แก"ประชาชนท่ีมาใช�บริการ โดยการแจก
แผ"นพับ เก่ียวกับพิษภัยของน้ํามันทอดซํ้า 

8. ออกตรวจเฝVาระวังการใช�น้ํามันทอดซํ้าในร�านอาหารพร�อมท้ังให�ความรู�แก"ผู�ประกอบการ
ในเรื่องพิษของการใช�น้ํามันทอดซํ้า 

9. พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการให�มีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถ"าย สร�างมูลค"าในการนําขยะมาใช�ให�เกิดประโยชน5 
สร�างแรงจูงใจและความตระหนักในหน�าท่ีของประชาชนในการมีส"วนร"วมการดูแลรักษาความสะอาด
บ�านและชุมชน การชําระค"าธรรมเนียมการจัดเก็บค"าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล�อมในชุมชน 

10. วางระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย"างมี
ประสิทธิภาพให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบ�านไผ" มีการลดจํานวนเท่ียวการเก็บขนขยะมูลฝอย แต"มี
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยใช�หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะต้ังแต"ต�น
ทางในชุมชน ทําให�ปริมาณขยะท่ีจะไปกําจัดลดลงรวมท้ังมีการนําขยะกลับไปใช�ประโยชน5ใหม"เทศบาล
เมืองบ�านไผ"รวม 39 ชุมชนในการมีส"วนร"วมในการพัฒนารักษาความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน5
ในชุมชนให�น"าอยู"  น"าอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรงค5ประชาสัมพันธ5ให�ประชาชนชําระ
ค"าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย รวมท้ังมีการปรับปรุงด�านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล�อมในชุมชน เช"น 
การควบคุมโรคไข�เลือดออก โดยการพ"นสารเคมีกําจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทจํากัดลูกน้ํา การ
พัฒนาความสะอาดภายในชุมชนส"งเสริม/สนับสนุน เป�ดโอกาสให�ชุมชนมีส"วนร"วมในการดูแล
สิ่งแวดล�อมและรักษาความสะอาดภายในชุมชน รวมถึงจัดเก็บค"าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยด�วย
ตนเอง ตามโครงการสร�างเสริมการมีส"วนร"วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล�อมและเพ่ิมรายได�ให�กับ
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการจัดเก็บค"าธรรมเนียมและเพ่ิมรายได�ให�กับท�องถ่ิน 
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11. พัฒนาส"งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน"าซ้ือ ร�านอาหารปลอดภัย เพ่ือ
เสริมสร�างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  โดยการออกตรวจประเมินด�านสุขลักษณะของตลาด
ตามเกณฑ5 ตลาดสดน"าซ้ือ พร�อมเก็บตัวอย"างอาหารเพ่ือตรวจสอบหาสารปนเป��อน ออกสํารวจและ
ตรวจประเมินร�านอาหารประจําป� พร�อมท้ังจัดต้ังชมรมผู�ประกอบการร�านอาหาร และดําเนินการจัดทํา
คู"มือประกอบการร�านอาหารเทศบาลเมืองบ�านไผ"  

4.3 อาชญากรรม 
สภาพสังคมไทยในป>จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วตามกระแสความเจริญของสังคม

โลกในยุคโลกาภิวัฒน5ท้ังในแง"เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งท่ีตามมาอย"างหลีกเลี่ยงไม"ได� คือ การ
เกิดป>ญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ป>ญหาวัตถุนิยม จนนําไปสู"ป>ญหาอาชญากรรมแย"งชิงเพ่ือความอยู"
รอด ซ่ึงการปVองกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล"าวท่ีผ"านมาถือเป+นหน�าท่ีหลักของเจ�าหน�าท่ี
ตํารวจต�องดําเนินการเพียงหน"วยงานเดียว และเจ�าหน�าท่ีต�องรับผิดชอบภารกิจดังกล"าวตลอด 24 
ชั่วโมง ทําให�เป+นภาระท่ีได�รับมากเกินกว"าอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีมีอยู"จํานวนค"อนข�างน�อยเม่ือ
เทียบกับอัตรากําลังตํารวจท่ัวประเทศมีจํานวนราว 2.5 แสนคนต"อจํานวนประชากรท่ัวประเทศ
ประมาณ 65 ล�านคน ทําให�การสอดส"องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สินและความเป+นอยู"ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตามอํานาจหน�าท่ีสามารถทําได�ดีในระดับหนึ่ง แต"ไม"อาจครอบคลุมจํานวนประชากร
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีหรือสามารถดําเนินการได�อย"างเต็มประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ความร"วมมือร"วมใจของประชาชนท่ีจะเข�ามาร"วมแก�ไขป>ญหาอาชญากรรมจึงเป+น
เง่ือนไขสําคัญท่ีสุด ท่ีเจ�าหน�าท่ีจะต�องเข�าใจและจะต�องเรียนรู�ถึงสถานภาพของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนใน
แต"ละพ้ืนท่ี ไม"ว"าจะเกิดอะไรข้ึนในสังคมเมืองสังคมชนบท เจ�าหน�าท่ีจะต�องสามารถเข�าไปแก�ไขป>ญหาได�
อย"างเหมาะสมและทันท"วงที โดยดําเนินงานด�านชุมชนและมวลชนสัมพันธ5อย"างเป+นระบบในทุกพ้ืนท่ี  
เปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติท่ีว"างานปVองกันและปราบปรามอาชญากรรมเป+นภารกิจและหน�าท่ี
ของตํารวจท่ีจะต�องต"อสู�และแก�ไขผจญกับสภาวะป>ญหาตามลําพังแต"ฝyายเดียว  ต�องให� ทุกฝyายตระหนัก
ว"าตํารวจนั้นเป+นเพียงส"วนหนึ่งของสังคม เม่ืออาชญากรรมเป+นป>ญหาและเป+นภัยต"อสังคม การปVองกัน
อาชญากรรมจึงต�องเป+นความรับผิดชอบร"วมมือกันทุกฝyายในสังคม ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญเป+น
อย"างยิ่งต"อการแก�ไขป>ญหาอาชญากรรมความสําเร็จในทางปฏิบัติจะบังเกิดข้ึนได�จะต�องได�รับความ
ร"วมมือจากประชาชนเป+นอันดับแรกและต�องมีพ้ืนฐานแห"งความเชื่อม่ันศรัทธาเข�าใจซ่ึงกันและกัน
ร"วมมือกันตลอดไป 

เทศบาลเมืองบ�านไผ"  เป+นหน"วยงานหนึ่งท่ีมีส"วนรวมในการแก�ไขป>ญหาอาชญากรรมในเขต
เทศบาลเมืองบ�านไผ" งานปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝyายปVองกันและรักษาความสงบ สํานัก
ปลัดเทศบาลได�ทําโครงการให�เจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครปVองกันภัยฝyายพลเรือน ร"วมกับสถานีตํารวจภูธรบ�าน
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ไผ"ออกตรวจความสงบเรียบร�อยและอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ผลปรากฏว"าป>ญหา
อาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"ไม"เกิดข้ึนเลย 

4.4 ยาเสพติด 
เนื่องจากสถานการณ5ป>จจุบัน สังคมไทยประสบกับป>ญหาต"าง ๆ มากมาย อาทิเช"น ป>ญหา

การก"อการร�ายในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ป>ญหาอุทกภัย ป>ญหาการแพร"ระบาดของยาเสพติด 
ฯลฯ โดยเฉพาะป>ญหาการแพร"ระบาดของยาเสพติดนั้น นับได�ว"ามีแนวโน�มท่ีจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 
และเป+นป>ญหาระดับชาติ เป+นนโยบายของรัฐบาลท่ีเร"งด"วนให�ภาครัฐและประชาชนร"วมกันแก�ไข ซ่ึง
ในขณะนี้แม�กระท่ังสํานักงานตํารวจแห"งชาติและหน"วยงานทุกภาคส"วน จะได�พยายามเร"งระดมสรรพ
กําลังและทรัพยากรด�านต"าง ๆ ในการดําเนินการปVองกันปราบปรามอย"างจริงจังและต"อเนื่อง แต"ก็
ปรากฏได�ว"าความพยายามดังกล"าวได�ผลเพียงในระดับหนึ่งเท"านั้น เนื่องจากการปฏิบัติมีข�อจํากัดหลาย
ประการโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน"น รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีสถานบริการและม่ัวสุมต"าง ๆ 
เช"น ร�านเกมส5 อินเตอร5เน็ต และสถานท่ีลับตาผู�คน ฯลฯ ประชากรกลุ"มเสี่ยงยังคงเป+นเยาวชนท้ังในและ
นอกสถานศึกษา ตลอดจนผู�ใช�แรงงาน และผู�ว"างงาน อีกท้ังผู�เก่ียวข�องกับยาเสพติดรายใหม"มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน ท้ังผู�ค�าและผู�เสพ 

จากป>ญหายาเสพติดท่ีทวีความรุนแรงและใกล�ตัวเราในขณะนี้  เป+นเรื่องสําคัญท่ีเทศบาล
เมืองบ�านไผ"และหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องจะต�องร"วมกันเพ่ือขจัดมหันตภัยร�ายนี้ให�หมดสิ้นไป  หรือบรรเทา
เบาบางลง  เทศบาลเมืองบ�านไผ"  ได�ต้ังงบประมาณเพ่ือให�การอุดหนุนงบประมาณท้ังจังหวัดขอนแก"น 
อําเภอบ�านไผ" และสถานีตํารวจภูธรบ�านไผ"  เพ่ือให�การสนับสนุนเก่ียวกับการดําเนินโครงการรณรงค5
ปVองกันและแก�ไขป>ญหายาเสพติดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค5เพ่ือการรณรงค5ให�กับเด็กและเยาวชน 
ประชาชน ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีในเทศบาลเมืองบ�านไผ" พร�อมท้ังให�นักเรียบจัดกิจกรรมรณรงค5ให�กับ
สังคม ชุมชนภายนอก เพ่ือลดการแพร"ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด    

4.5 การสังคมสงเคราะห2 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" เป+นเทศบาลขนาดใหญ" มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 16.20 ตารางกิโลเมตร  

ประกอบด�วยชุมชนต"าง ๆ จํานวน 39 ชุมชน มีประชากรจํานวน 27,680 คนซ่ึงคณะผู�บริหารมีนโยบาย
ท่ีจะพัฒนาเมืองบ�านไผ"ให�เจริญก�าวหน�ามีความพร�อมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด�านเศรษฐกิจและสังคม สามารถทําให�ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�รับ
ประโยชน5จากแนวทางการพัฒนาให�เป+นชุมชนน"าอยู" มีสภาพแวดล�อมท่ีดีประชาชนมีความสุขท้ังกาย
และใจกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ�านไผ" รับผิดชอบด�านสังคมสงเคราะห5 ในการช"วยเหลือ
ผู�ประสบภัย ผู�ด�อยโอกาส ผู�สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อน ร"วมท้ัง
การให�บริการในการจ"ายเบ้ียยังชีพประเภทต"าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล การช"วยเหลือด�านการสังคม
สงเคราะห5 เป+นส"วนหนึ่งในกระบวนการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับประชาชนผู�ท่ีได�รับความเดือดร�อน 
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ท้ังในภาวะสถานการณ5ท่ีฉุกเฉิน ภาวะท่ีสังคมโลกเปลี่ยนไป ให�ประชาชนได�รับทราบถึงความเอาใจใส"
จากองค5กรระดับท�องถ่ิน และอีกประการหนึ่งเป+นการนําประชาชนให�เข�ามามีส"วนร"วมในการดูแลซ่ึงกัน
และกันในชุมชน ในป>จจุบันเทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�ดําเนินการจ"ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ จํานวน 3,737ราย  
คนพิการ  จํานวน 880 ราย ผู�ปyวยเอดส5 จํานวน 45 ราย ได�รับการการสงเคราะห5ช"วยเหลือท้ังเป+นเงิน
ช"วยเหลือและหรือจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุ สิ่งของ ในเบ้ืองต�นอย"างเร"งด"วน 

 

กลุ"มท่ีเทศบาลให�
การสงเคราะห5 

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565 หมายเหตุ 
(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)   

1. ผู�สูงอายุ 3,466 3,737 3,998 4,277 4,576 เพ่ิมข้ึน 7%  
ของทุกป� 

2. คนพิการ 805 880 968 1,171 1,288 เพ่ิมข้ึน 7%  
ของทุกป� 

3. ผู�ด�อยโอกาส 45 45 50 50 50 
   

 
การทํางานด�านสังคมสงเคราะห5 เราทํางานแบบประชารัฐ มีการทํางานร"วมกับหน"วยงาน

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ท�องถ่ิน ในการให�ความช"วยเหลือพ่ีน�องประชาชน ให�มีชีวิตความเป+นอยู"ท่ีดี มี
ความม่ันคงในชีวิตทรัพย5สิน ได�รับการจัดสวัสดิการภาครัฐอย"างท่ัวถึง เป+นการสร�างความเข�มแข็งชุมชน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังด�านอาชีพ รายได� ความม่ันคงในท่ีอยู"อาศัย แก�ไขป>ญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 
แก�ไขป>ญหาแหล"งเสื่อมโทรม เพ่ือตอบสนองความจําเป+นข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพ่ึงตนเองได�อย"างท่ัวถึง เหมาะสม เป+นธรรมและให�เป+นไปตามมาตรฐาน ท้ังทางด�านการศึกษา 
สุขภาพอนามัย ท่ีอยู"อาศัย การทํางานและการมีรายได� นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการ
สังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป+นมนุษย5 สิทธิท่ีประชาชนจะต�องได�รับ และการมีส"วนร"วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส(ง 
การคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ใช�เส�นทางถนนเป+นหลัก  การคมนาคมของ

เทศบาลเมืองบ�านไผ" อําเภอบ�านไผ" มีเส�นทางคมนาคมติดต"อภายในเทศบาล และใช�ติดต"อกับอําเภอ
และจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
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(1) ภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ( 
ทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป+นเส�นทางเชื่อมระหว"างอําเภออ่ืนๆ กับ

เทศบาลเมืองบ�านไผ"ทางด�านทิศเหนือ ผ"านเทศบาลเมืองบ�านไผ"เป+นระยะทางประมาณ 6.05 กิโลเมตร
เป+นเส�นทางหลักของเทศบาล 

ทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 23 (ตอนเลี่ยงเมือง)เป+นเส�นทางเลี่ยงตัวเมืองด�านตะวันออก
เฉียงใต� ผ"านเทศบาลเมืองบ�านไผ"เป+นระยะทางประมาณ 4.95 กิโลเมตร ใช�เป+นเส�นทางเลี่ยงเมืองเพ่ือไป
ยังตําบลหัวหนอง 

ถนนแจ�งสนิท ประกอบด�วย 2 เส�นทางคือ แจ�งสนิท-บ�านไผ"ชนบท และแจ�งสนิทบ�านไผ"-
บรบือเป+นเส�นทางหลักในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" มีระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"รวมประมาณ 
9.68 กิโลเมตร โดยท่ีถนนแจ�งสนิทบ�านไผ"-ชนบทยาว 4.04 กิโลเมตร และถนนแจ�งสนิทบ�านไผ"-
บรบือยาว 5.64  กิโลเมตร 

ถนนเจนจบทิศ เป+นถนนหลักท่ีแยกจากถนนแจ�งสนิทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมี
ระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"ประมาณ 2.32 กิโลเมตร 

ถนนสุขาภิบาล 2 เป+นถนนท่ีแยกจากถนนแจ�งสนิทไปทางทิศใต�ไปบรรจบกับทางหลวง
แผ"นดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.95 กิโลเมตร 

ถนนสมหวัง-สังวาลย5 เป+นถนนท่ีแยกจากถนนแจ�งสนิทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต� ไป
เชื่อมกับทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.04 กิโลเมตร 

ถนนบ�านเก้ิง เป+นถนนท่ีแยกจากทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ไปยังตําบลบ�านไผ" มีระยะทางท่ีผ"านเทศบาลเมืองบ�านไผ"ประมาณ 1.28 กิโลเมตรและยังมีถนนสาย
รองเชื่อมโยงกันในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" เช"น ถนนประชุมธนสาร ถนนมนตรี ถนนทองประเสริฐ เป+นต�น 

(2) เส�นทางติดต(อกับอําเภออ่ืนๆ 
1) ทางรถยนต2 
ทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) ผ"านชุมชนและถนนสายหลักไปสู"ชุมชนต"างๆ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต"อกับอําเภอบ�านแฮด ทิศใต�ติดต"อกับอําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก"นและเชื่อมต"อกับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีอําเภอเมืองสระบุรี ซ่ึงใช�เป+นเส�นทาง
หลักเข�ากรุงเทพฯ โดยมีรถประจําทางสายกรุงเทพฯ-ขอนแก"น เดินทางรับส"งผู�โดยสาร 

ทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 23 (เลี่ยงเมือง) ทิศตะวันออกติดต"อกับอําเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคามโดยมีรถประจําทางสายบ�านไผ"-มหาสารคาม เดินทางรับส"งผู�โดยสาร 

ทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 29  (บ�านไผ"-ชนบท) ทิศตะวันตก ติดต"อกับอําเภอชนบทและ
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก"นโดยมีรถประจําทางสายบ�านไผ"-ชนบท เดินทางรับส"งผู�โดยสาร 
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ทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 2301 (บ�านไผ"-หนองสองห�อง) ทิศใต�ติดต"อกับอําเภอหนองสอง
ห�อง จังหวัดขอนแก"นมีรถประจําระหว"างบ�านไผ"-หนองสองห�อง เดินทางรับส"งผู�โดยสาร 

ทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 2297 (บ�านไผ"-เป�อยน�อย) ทิศตะวันออกติดต"อกับอําเภอเป�อย
น�อย จังหวัดขอนแก"น โดยมีรถประจําทางสายบ�านไผ"-เป�อยน�อย เดินทางรับส"งผู�โดยสาร 

2) ทางรถไฟ 
มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ"านเทศบาลเมืองบ�านไผ"เป+นระยะทางประมาณ 4.5 

กิโลเมตร ใช�เวลาเดินทางจากสถานีบ�านไผ" ถึงสถานีขอนแก"น ประมาณ 45 นาที และใช�เวลาเดินทาง
จากบ�านไผ"ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 7 ชั่วโมง โดยมีขบวนรถไฟสายต"างๆ ผ"านสถานีบ�านไผ" 26 ขบวนและ
สินค�าข้ึน-ลงท่ีสถานีนี้กว"า 1,000 ตัน 

(3)  การจราจร 
การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"มีความคล"องตัวสูง เนื่องจากสภาพของถนนหลัก

ถนนเส�นสําคัญมีสภาพผิวการจราจรท่ีดี ป>ญหาในการจราจรติดขัดจึงมีน�อยแต"จะมีบ�างในช"วงชั่วโมง
เร"งด"วนแต"ไม"รุนแรง ประกอบกับจํานวนปริมาณรถยนต5 รถจักรยานยนต5ยังมีเพ่ิมข้ึนไม"มากจนเกินไป 
แต"จะมีป>ญหาในการปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช�รถใช�ถนนของประชาชน และผู�ขับข่ียานพาหนะจึงทํา
ให�เกิดอุบัติเหตุ และในถนนสายสําคัญมีการจอดรถท่ีขาดความเป+นระเบียบเรียบร�อย ซ่ึงจะต�องแก�ไข
ป>จจุบันเมืองบ�านไผ" เป+นศูนย5รวมด�านเศรษฐกิจเป+นตลาดแลกเปลี่ยนสินค�าทางด�านการเกษตร การ
ติดต"อธุรกิจ ทําให�การคมนาคมเป+นป>จจัยสําคัญในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผู�คน
ส"วนใหญ"ใช�ถนนในการสัญจร ไป-มา เพ่ือไปยังจังหวัดต"างๆ มากมาย เช"น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร�อยเอ็ด จังหวัดขอนแก"น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" เทศบาลได�ทําการปรับปรุงซ"อมแซมบูรณะทุกป�เพ่ือให�เกิดความสะดวกต"อการ
สัญจร ไป–มาและบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชน ตลอดจนการรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
บ�านไผ" ท้ังนี้เพ่ือประโยชน5ต"อประชาชนเป+นสําคัญซ่ึงมีถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" แยก
ออกเป+นดังนี้ 

1. จํานวนถนนลาดยาง   51 สาย 
2. จํานวนถนนคอนกรีต   224 สาย 
3.  สะพานคอนกรีต  7 แห"ง 
5.2 การไฟฟ<า 
การบริการด�านไฟฟVาให�แก"ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" อยู"ในความควบคุมของการ

ไฟฟVาส"วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก"น สาขาอําเภอบ�านไผ"  ไฟฟVาท่ีนําไปใช�ประโยชน5มีหลายประเภท ได�แก" 
บ�านพักอาศัย เพ่ือการพาณิชย5 การอุตสาหกรรม ส"วนราชการ สําหรับไฟฟVาสาธารณะท่ีเป+นการให�แสง
สว"างตามถนนสายต"างๆ และท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาลนั้น เทศบาลมีหน�าท่ีรับผิดชอบให�มีไฟฟVา
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สาธารณะและต�องขยายเขตไฟฟVาสาธารณะออกไปตามความจําเป+น อีกท้ังจะต�องมีการบํารุงรักษาโคม
ไฟ หลอดไฟฟVา และอุปกรณ5เม่ือเกิดการชํารุดเสียหาย ป>จจุบันประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" มี
ไฟฟVาใช�คิดเป+นร�อยละ 100 

5.3 การประปา 
การประปา ประชาชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"บางส"วนยังไม"ได�รับการบริการของการ

ประปา ในป>จจุบันการประปาภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"อยู"ในความควบคุมรับผิดชอบของ
สํานักงานประปาการประปาส"วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก"น สาขาบ�านไผ" โดยอาศัยแหล"งน้ําจากแก"งละว�า
เป+นแหล"งน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปาให�อําเภอบ�านไผ"  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" จะมี
ประปาใช�คิดเป+นร�อยละ 98 และบางส"วนของชุมชนยังไม"มีน้ําประปาใช�คิดเป+นร�อยละ 2 เนื่องจากมีการ
ขยายตัวในการปลูกสร�างบ�านเรือนข้ึนมาใหม" และเทศบาลได�มีการต้ังงบประมาณเพ่ือขยายเขตประปา
เป+นประจําทุกๆ ป� 

5.4 โทรศัพท2 
โทรศัพท5 การบริการด�านโทรศัพท5ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" จะมีการให�บริการเครือข"าย

ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย5บริการลูกค�า ทีโอที สาขาบ�านไผ"บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)สํานักงานบริการลูกค�า กสท สาขาบ�านไผ"และมีเครือข"ายโทรศัพท5เคลื่อนท่ีของหลาย
ค"ายท่ีให�บริการ เช"น ค"าย ทรูมูฟ ค"ายดีแทค ค"ายเอไอเอส เป+นต�น ซ่ึงมีสัญญาณเครือข"ายโทรศัพท5 และ
สัญญาณอินเตอร5เน็ตระบบ 3G 4G ให�บริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ซ่ึง
ประชาชนส"วนใหญ"ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" จะมีโทรศัพท5มือถือใช� 

5.5 ไปรษณีย2 การส่ือสาร หรือการขนส(ง และวัสดุ ครุภัณฑ2 
ไปรษณีย5 การสื่อสาร การขนส"งวัสดุ ครุภัณฑ5จะมีการให�บริการของการบริษัทไปรษณีย5ไทย 

จํากัด สาขาบ�านไผ" (ปณ บ�านไผ") สําหรับการให�บริการต"าง ๆ ของไปรษณีย5จะให�บริการอยู" 4 บริการ 
ดังนี้  บริการไปรษณีย5 บริการการเงิน การสะสมตราไปรษณียากร สินค�าไปรษณีย5สําหรับการ
สื่อสารมวลชนต"างๆ ได�มีความเจริญก�าวหน�ามาก และมีการสื่อสารผ"านระบบเคเบ้ิลและจานดาวเทียม
ของภาคเอกชน  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
การเกษตรในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส"วนมากจะ

เป+นการใช�วัตถุดิบทางการเกษตรเป+นหลัก ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได� เช"น การปลูกข�าว 
และอ�อย ประชาชนยังมีการบริโภคสินค�าด�านการเกษตร และสัตว5เลี้ยงเป+นสําคัญ มีแหล"งน้ําเพ่ือ
การเกษตร และการประมง จํานวน 5 แห"ง คือ หนองง้ิว สระสวรรค5 หนองลุมพุก อ"างเก็บน้ําห�วยทราย  
ฝายหนองนาวัว  ถ�าได�รับการพัฒนา และปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ําให�ดีจะทําให�สามารถสนับสนุนใน
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การพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได�  พ้ืนท่ีการเกษตรส"วนใหญ"จะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเป+นหลักการ
เปลี่ยนแปลงและการแปรผันทางสภาพภูมิอากาศส"งผลต"อการผลิตสินค�าทางการเกษตร  ทําให�เกิดความ
ไม"แน"นอนไม"ต"อเนื่องมีอัตราการเสี่ยงสูง ป>จจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเป+นดินร"วนปนทรายไม"อุ�มน้ํา  
ดินมีคุณภาพตํ่า ทําให�การเกษตรไม"ได�ผลเท"าท่ีควร ขาดการส"งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม"มีความรู�
ด�านการเกษตรอย"างแท�จริง เกษตรกรบางส"วนไม"สามารถใช�น้ําจากแหล"งเก็บกักน้ําได�  

6.2 การบริการ 
การให�บริการของเทศบาลเมืองบ�านไผ( 
(1) ห�องสมุดเทศบาลเมืองบ�านไผ( ได�จัดต้ังข้ึนมาเม่ือป� พ.ศ.2546 โดยอยู"ในความ

รับผิดชอบของกองการศึกษา ต้ังอยู" ณ อาคารด�านหน�าหน�าท่ีว"าการอําเภอบ�านไผ" (ฝ>�งข�างประตู
ทางออก) และเป+นศูนย5ภาษาอาเซียน เป�ดให�บริการแก"ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษาและ
พนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค5    

1.1) เพ่ือให�มีหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางด�านวิชาการ ทางการบริหารด�านต"างๆ  
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 

1.2) เพ่ือให�เป+นแหล"งศึกษาหาความรู� ข�อมูลข"าวสารต"าง ๆ ของทางราชการและข�าราชการ  
พนักงานเทศบาล และลูกจ�าง ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 

1.3) เพ่ือเป+นศูนย5ข�อมูลข"าวสารตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข"าวสาร พ.ศ.2540 และเป+นศูนย5ข�อมูล
ของเทศบาล เป�ดให�บริการทุกวัน ต้ังแต"เวลา 08.30-16.30 น. และเป+นโครงการต"อเนื่องในการท่ีจะ
พัฒนาห�องสมุดให�มีหนังสือ เอกสาร บทความ ฯลฯ ให�บริการแก"ประชาชนอย"างเพียงพอ 

(2) การบริการด�านการสาธารณสุข 
การบริการด�านการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบ�านไผ"  ได�มีการให�บริการหลายด�าน เพ่ือ

เป+นการให�บริการประชาชนให�ครอบคลุมทุกๆ ด�าน ตามมาตรฐานของหน"วยบริการ เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให�บริการประชาชน เพ่ือประโยชน5สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ�าน
ไผ" คือ  

1. เทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�ให�บริการด�านการสาธารณสุข โดยเป�ดศูนย5บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ�านไผ" ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ครอบคลุมท้ัง 
4 ด�าน คือ ด�านการรักษาพยาบาลส"งเสริมสุขภาพ ควบคุมปVองกันโรค และฟ��นฟูสภาพครบวงจรท้ังทัน
ตกรรมและการแพทย5แผนไทย ภายใต�ความร"วมมือกับโรงพยาบาลบ�านไผ" เป+นสถานท่ีบริการท่ี
ให�บริการประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป+นการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นสําหรับแจกจ"ายยาสามัญประจําบ�านและยา
สําหรับการรักษาพยาบาลเบ้ืองต�น ส"งเสริม พร�อมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิดและ
จ"ายยาเม็ดคุมกําเนิด แจกถุงยางอนามัย การฉีดวัคซีนปVองกันโรคและการควบคุมสัตว5ท่ีเป+นพาหนะนํา
โรคมาสู"คน เช"น สุนัขบ�า หนู แมลงสาบ ยุง เป+นต�น 
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2. ให�บริการหน"วยปฏิบัติการการแพทย5ฉุกเฉิน EMS กู�ชีพ เทศบาลเมืองบ�านไผ" โดยเป�ด
ให�บริการ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ให�บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย5 จํานวน 
9 คน หน"วย EMS ของเทศบาลเมืองบ�านไผ" ทํางานกับ EMS โรงพยาบาลบ�านไผ" และกู�ชีพของมูลนิธิ
กู�ภัยบ�านไผ"  ท่ีได�มาตรฐานท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณ5ทางการแพทย5ท่ีทันสมัย ในการช"วยเหลือผู�ปyวย
ฉุกเฉิน และผู�ปyวยติดบ�านติดเตียง ส"งต"อไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอย"างสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ให�บริการเป+นท่ีประทับใจ มีความรวดเร็ว และเสมอภาค 

(3) การจัดการขยะมูลฝอย   
การจัดการขยะมูลฝอยต�นทางและกลางทางของเทศบาลเมืองบ�านไผ( 
1. ปริมาณและลักษณะขยะมูลฝอย 
มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.93 กิโลกรัม/คน/วัน และมีองค5ประกอบขยะมูลฝอย

ทางกายภาพ ดังนี้ 
- ขยะมูลฝอยท่ีสามารถทําปุ�ยหมักได�รวมท้ังสิ้นร�อยละ 58.33 ประกอบด�วย เศษอาหารร�อย

ละ 25.96 และเศษใบไม�ร�อยละ 32.37 
- ขยะมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลได�รวมท้ังสิ้นร�อยละ 29.48  ประกอบด�วย กระดาษร�อยละ 

7.78 พลาสติกร�อยละ 6.04 ถุงพลาสติกร�อยละ 15.21 โลหะร�อยละ 0.42 และแก�วร�อยละ 3.03 
- ขยะมูลฝอยท่ีต�องกําจัดรวมท้ังสิ้นร�อยละ 9.19 ประกอบด�วย กระดาษท่ีไม"สามารถรีไซเคิล

ได�ร�อยละ 5.38 ยางร�อยละ 0.26 ผ�าร�อยละ 0.95 ไม�ร�อยละ 0.41 หิน/กระเบ้ืองร�อยละ 1.84 และอ่ืนๆ อีก
ร�อยละ 0.35 

- ขยะอันตรายร�อยละ 3 ประกอบด�วย หลอดไฟ ถ"านไฟฉาย กระป�องสารเคมี เป+นต�น 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2.5 องค5ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
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2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเทศบาลเมืองบ�านไผ( 

ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย5 ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย 

-  ธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล 
-  กิจกรรมรับซ้ือ
น้ํามันทอดซํ้า 
- ตลาดนัดวัสดุรี
ไซเคิล 
- ทอดผ�าปyาขยะ 

- น้ําหมักชีวภาพ 
- ทําปุ�ยหมักอินทรีย5 
- นําไปเลี้ยงสัตว5 
- นําขยะอินทรีย5เลี้ยง
ไส�เดือนดิน 

นําไปกําจัดอย"างถูกหลัก
สุขาภิบาลณ สถานีกําจัด
ขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล เทศบาลเมือง
บ�านไผ" 

เทศบาลเข�าไป
ดําเนินการรวบรวม
ขยะอันตรายในชุมชน
ป�ละ 1 ครั้ง และ
เทศบาลจะนําขยะ
อันตรายท่ีรวบรวมได�
นําส"งองค5การบริหาร
ส"วนจังหวัดขอนแก"น 
เพ่ือนําไปกําจัดอย"าง
ถูกหลักสุขาภิบาล
ต"อไป 

 

ตารางแสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
 

3. ระบบเก็บรวบรวมและขนส(งขยะมูลฝอย 
การเก็บรวบรวมและการขนส"ง อยู"ในความรับผิดชอบของงานรักษาความสะอาด ฝyาย

บริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม มีพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบท้ังสิ้น 16.20ตาราง
กิโลเมตร โดยมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ส"วนใหญ"เป+นถังพลาสติก
ขนาด 120 ลิตร จํานวน 350 ใบ ขนาด 200 ลิตร จํานวน 500ใบ และขนาด 240ลิตร จํานวน 500 ใบ  
ส"วนใหญ"มีสภาพดีและมีฝาป�ด 

เทศบาลเมืองบ�านไผ"มีพนักงานประจํารถเก็บขนขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 28คนแบ"งเป+น
พนักงานขับรถ 9 คน พนักงานเก็บขนท�ายรถ 19 คน รถเก็บขนขยะมูลฝอยแต"ละคันประกอบด�วย
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน โดยในแต"ละวันรถเก็บขนขยะมูล
ฝอย 8 คัน จะให�บริการเก็บขนวันละ1เท่ียว ยกเว�นรถแบบขอเก่ียวเก็บขนขยะในตลาดสด จํานวน 4 
เท่ียวต"อวัน และรถขยะอัดท�าย หมายเลขทะเบียน 85-0058 เก็บขนวันละ 2 รอบ โดยมีรายละเอียด ดัง
ตารางด�านล"างนี้ 
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ตารางแสดงการปฏิบัติงานการเก็บขนขยะมูลฝอย 
หมายเลข
ทะเบียน 

ประเภทรถ ความจุ 
ป� พ.ศ. ท่ีซ้ือ 

(อายุการใช�งาน) 
จํานวนเท่ียวในการ
เก็บขนขยะต"อวัน 

เวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

85- 3787 อัดท�าย 14 ลบ.ม. ก.พ. 2559(3 ป�) 1 05.00-13.00 น. 

85-0058 อัดท�าย 6 ลบ.ม. พ.ย. 2556 (6 ป�) 2 05.00-13.00 น. 

82-7852 อัดท�าย 12 ลบ.ม. ส.ค. 2543 (19 ป�) 1 05.00-13.00 น. 

82-8362 อัดท�าย 12 ลบ.ม. 2544 (18 ป�) 1 05.00-13.00 น. 
82-8363 อัดท�าย 12 ลบ.ม. 2544 (18 ป�) 1 05.00-13.00 น. 
83-0493 แบบขอ

เก่ียว 
8 ลบ.หลา ก.ย. 2545 (17 ป�) 4 08.30-16.30 น. 

83-5274 อัดท�าย 6 ลบ.ม. ก.ค. 2548 (15 ป�) 1 05.00-13.00 น. 
83-9923 อัดท�าย 4 ลบ.ม. 2552 (10 ป�) 1 05.00-13.00 น. 

 
 
 

การจัดการขยะมูลฝอยปลายทางของเทศบาลเมืองบ�านไผ( 
1. ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ�านไผ" ต้ังอยู" กิโลเมตรท่ี 19 ถ.แจ�งสนิท ต.หิน

ต้ัง อ.บ�านไผ" จ.ขอนแก"น อยู"ห"างจากเทศบาลเมืองบ�านไผ" เป+นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีใน
การกําจัดขยะมูลฝอยท้ังสิ้น 55 ไร" 2 งาน 84 ตารางวา (เทศบาลฯ จัดซ้ือเอง) เป�ดใช�ฝ>งกลบขยะมูลฝอย
ต้ังแต" ป� พ.ศ. 2545 สภาพแวดล�อมโดยรอบเป+นพ้ืนท่ีทําการเกษตร พ้ืนท่ีรกร�างว"างเปล"า และอยู"ติดกับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก"น 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2.6 แสดงตําแหน"งท่ีตั้งสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบ�านไผ" 
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2. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย 
การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ�านไผ"ใช�วิธีการฝ>งกลบตามหลักวิชาการ (Engineered 

Landfill) ระบบประกอบด�วย บ"อฝ>งกลบขยะ จํานวน 3 บ"อ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ5 อาคาร
สํานักงาน อาคารบ�านพัก อาคารจอดและโรงซ"อมบํารุง อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารปVอมยาม โรงล�างรถ โดย
เทศบาลฯ ได�นําขยะมูลฝอยมาจัดการด�วยวิธีการฝ>งกลบตามหลักวิชาการอย"างต"อเนื่องจนถึงป>จจุบัน 

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ5 จันทร5โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ
แห"งชาติ (คสช.) ให�ความเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตราย โดยเน�นการจัดการขยะ
รูปแบบใหม"เพ่ือแปรรูปขยะเป+นพลังงานและส"งเสริมภาคเอกชนลงทุนระบบกําจัดขยะ และจังหวัด
ขอนแก"นได�กําหนดกลุ"มพ้ืนท่ี (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยออกเป+น 5 กลุ"ม โดยพิจารณา
จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการรวบรวมไปกําจัดและสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงกลุ"มพ้ืนท่ีอําเภอบ�านไผ" เป+นกลุ"มท่ี 4 มี
เทศบาลเมืองบ�านไผ"เป+นเจ�าภาพหลัก และมีองค5กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตอําเภอบ�านไผ" อําเภอบ�าน
แฮด อําเภอมัญจาคีรี อําเภอชนบท และอําเภอโคกโพธิ์ไชย อยู"ในกลุ"ม Cluster ป>จจุบันมีองค5กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ินภายในอําเภอบ�านไผ"จํานวน 10 แห"ง ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลง (MOU) ว"าด�วยความ
ร"วมมือสนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอย กับ เทศบาลเมืองบ�านไผ" 

ป>จจุบัน (พฤษภาคม 2562) เทศบาลเมืองบ�านไผ"มีปริมาณขยะมูลท่ีต�องกําจัด ประมาณ27
ตัน/วัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยขององค5การบริหารส"วนตําบล ท้ัง 9 แห"ง และเทศบาลตําบล 1 แห"ง 
ในเขตอําเภอบ�านไผ" ได�นําขยะมูลฝอยมากําจัดร"วมอีกประมาณ 23ตัน/วันรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
จะต�องกําจัดท้ังสิ้น 46-47 ตัน/วัน 

เทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�รับการอนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม 32,837,000บาท ในการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย5จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบ�านไผ"ภายใต�
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมระดับจังหวัดประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผูกพัน
งบประมาณป� พ.ศ.2559 - 2562 จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ป>จจุบันอยู"ในระหว"างดําเนินการ 

(4) ศูนย2บริการประชาชน One Stop Service ของเทศบาลเมืองบ�านไผ" ให�บริการอย"าง
รวดเร็ว ถูกต�อง ครบถ�วน บริการด�วยคุณภาพ ประทับใจ ได�มีการจัดต้ังศูนย5บริการร"วม ในเรื่องการ
บริการสาธารณะต"างๆ เช"น  งานทะเบียนราษฎร5 งานบัตรประชาชน งานจัดเก็บภาษี ค"าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต"างๆ และการรับเรื่องราวร�องทุกข5ร�องเรียนของประชาชนท่ัวไป การบริการข�อมูลข"าวสาร
ของทางราชการ ซ่ึงสถานท่ีต้ังของศูนย5บริการเทศบาลฯ ได�จัดต้ังไว�ให�บริการบริเวณชั้นล"างของอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
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(5) การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 
1. การระบายน้ํา เทศบาลเมืองบ�านไผ"ดําเนินการก"อสร�างท"อระบายน้ําและรางระบายน้ํา 

เพ่ือใช�สําหรับระบายน้ําท้ิงจากครัวเรือนและระบายน้ําฝนโดยเฉพาะในช"วงฤดูฝนเขตเทศบาล มีความ
ยาวรวมประมาณ 66,000 เมตร 

กรณีท"อระบายน้ําอุดตัน เทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�ดําเนินโครงการขุดลอกท"อระบายน้ํา 
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" เพ่ือช"วยให�น้ําไหล (ระบายได�ดีข้ึน) ในช"วงหน�าฝนท"อระบายน้ําส"วนใหญ"
ฝ>งอยู"ใต�ดินข�างถนน เม่ือการใช�งานผ"านไป ตะกอนจากน้ําท้ิงของครัวเรือนและฝุyนผงจากผิวจราจรท่ีตกสู"
ท"อระบายมีปริมาณสะสมเพ่ิมมากข้ึนทําให�หน�าตัดของท"อระบายน้ําในช"วงฝนตกจะระบายได�ล"าช�า จึง
ต�องทําการลอกท"อระบายน้ําเพ่ือขยายพ้ืนท่ีของท"อให�เท"ากับของเดิมถึงจะทําให�การระบายน้ําดีข้ึน 

2. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�งบประมาณสนับสนุนในด�านการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จากกระทรวงวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี จํานวน 5,000,000 
บาท ซ่ึงได�ดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร�อยแล�ว และเทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�รับการ
อุดหนุนงบประมาณโครงการก"อสร�างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ�านไผ" ภายใต�
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 ผูกพัน
งบประมาณป� พ.ศ.2556-2562 จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จํานวน 106,961,000 บาท ป>จจุบันอยู"ในระหว"างดําเนินการ 

(6) การรักษาความสงบเรียบร�อยและการบรรเทาสาธารณภัย ประกอบไปด�วย สถานีปVองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 2 สถานี สํานักงานเทศกิจ ศูนย5วิทยุสื่อสาร 1 แห"ง เจ�าหน�าท่ีท้ังหมด 31 คน 
แบ"งเป+นพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 คน ลูกจ�างประจํา 7 คน พนักงานจ�างตามภารกิจ 6 คน 
พนักงานจ�างท่ัวไป 13 คน มีเครื่องมือเครื่องใช�ประกอบด�วย รถบรรทุกดับเพลิงขนาดบรรจุน้ํา 2,000 ลิตร 
จํานวน 3 คัน รถดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร พร�อมกระเช�า จํานวน 1 คัน รถบรรทุกน้ําขนาด 12,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 3 คัน รถยนต5กู�ภัยเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 2 
คัน รถยนต5ตรวจการณ5เคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 4 คัน รถจักรยานยนต5เคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 2 คัน เครื่องสูบน้ํา
ชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง  เครื่องสูบน้ําเล็ก จํานวน 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแม"ข"าย จํานวน 2 เครื่อง 
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  จํานวน 25 เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง จํานวน 140 เครื่อง ศูนย5อปพร. 
1 แห"ง และมีเจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครปVองกันภัยฝyายพลเรือน จํานวน 353 คน  

(7) โรงฆ(าสัตว2 ต้ังอยู"บริเวณทิศใต�ของสํานักงานเทศบาลเมืองบ�านไผ" โดยเทศบาลเมืองบ�านไผ"
ได�ดําเนินการก"อสร�างโรงฆ"าสัตว5ท่ีได�มาตรฐานแล�วเสร็จเม่ือ ป�งบประมาณ 2553  เพ่ือรองรับและ
พัฒนาการให�บริการของเทศบาลให�ได�มาตรฐาน 

(8) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ�านไผ( ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"มี จํานวน 1 แห"ง ต้ังอยู"
บริเวณอาคารพาณิชย5หน�าตลาดเทศบาล 4  
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(9) บริการอินเตอร2เน็ตฟรี เทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซ่ึงในป>จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได�เข�ามามีบทบาท
ในวิถีชีวิตของชุมชนการพัฒนาชุมชนให�เป+นสังคมแห"งภูมิป>ญญาและการเรียนรู� การประยุกต5ใช�เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได�สร�างประโยชน5เชิงเศรษฐกิจและสังคม มุ"งเน�นเพ่ือสร�างองค5
ความรู� แลกเปลี่ยนสินค�าการเป�ดตลาดแนวใหม"ให�กับชุมชน ตลอดจนเป+นการสร�างเครือข"ายสังคมแห"ง
การช"วยเหลือ เก้ือกูลผ"านอินเตอร5เน็ต การให�บริการชุมชนผ"านแนวคิด Social Networking จึงมี
ความสําคัญต"อการพัฒนาชุมชนดังนั้นเทศบาลเมืองบ�านไผ"จึงได�ดําเนินการโครงการเมืองไผ"ไอที เพ่ือ
ให�บริการสัญญาณอินเตอร5เน็ตไร�สายฟรีแก"ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียนนักศึกษาและผู�ท่ีมีความ
ต�องการสนใจท่ีจะใช�อินเตอร5เน็ต เพ่ือหาความรู�ข�อมูลต"างๆ บนระบบอินเตอร5เน็ต โดยได�ทําการติดต้ัง
จุดกระจายสัญญาณไร�สาย จํานวน 6 จุด ซ่ึงได�แก" 1.ศูนย5การเรียนรู�เทศบาลเมืองบ�านไผ" 2.ศูนย5บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 3.ศูนย5เยาวชนเทศบาลเมืองบ�านไผ" (Youth Park)  4.
ห�องประชุมประชาเมืองไผ" 5.ห�องประชุมไผ"เงิน 6.ห�องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ�านไผ" 

นอกจากนั้นยังมีเครื่องคอมพิวเตอร5สําหรับให�บริการอินเตอร5เน็ต ณ ศูนย5บริการร"วม
สํานักงานเทศบาลเมืองบ�านไผ" และสัญญาณอินเตอร5เน็ตไร�สายบริเวณรอบๆสํานักงานเทศบาลเมือง
บ�านไผ" โดยเป�ดบริการฟรีในวันเวลาราชการ ต้ังแต" 08.30–16.30 เพ่ือเป+นส"งเสริมให�ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ�านไผ"ได�เข�าถึงระบบอินเตอร5เน็ตท่ีเร็วและทันสมัยในการให�บริการเพ่ือใช�ในการ
ติดต"อสื่อสารและสืบค�นข�อมูลในด�านต"างๆ ตลอดจนการรับรู�ข�อมูลข"าวสารได�อย"างถูกต�อง รวดเร็ว 
ท่ัวถึง ต"อไป 

(10) การให�บริการข�อมูลข(าวสารผ(านเสียงไร�สาย The voice of banphai ส"งตรง ฉับไว 
ถึงใจประชาชน ด�วยระบบการส"งข�อมูลข"าวสารโดยตรงจากทางเทศบาลเมืองบ�านไผ" ผ"านระบบเสียงไร�
สาย จํานวน 68 จุด ครอบคลุมท้ัง 39 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ประชาชนได�รับทราบ
ข�อมูลข"าวสาร เหตุการณ5ป>จจุบัน ท่ีถูกต�อง รวดเร็ว โดยตรง และสามารถท่ีโทรเข�ามาเพ่ือแจ�งร�องทุกข5
ตลอดจนข�อเสนอแนะต"างๆ ได�ทันที นอกจากนั้นการแจ�งข�อมูลต"างๆ ยังส"งผลให�ประชาชนสามารถเข�า
มารับบริการหรือมีส"วนร"วมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองบ�านไผ" ส"งผลให�การดําเนินกิจกรรม
ต"างๆ เป+นไปอย"างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค"าเป+นอย"างยิ่ง 

(11) การให�บริการเชิงรุก “หน(วยทันใจ ถึงบ�านถึงใจประชาชน” เป+นชุดหน"วยทันใจ เพ่ือ
แก�ไขป>ญหาของประชาชน ท่ีได�ร�องเรียน/ร�องทุกข5 เข�ามาท่ีเทศบาลเมืองบ�านไผ" เป+นการแก�ไขป>ญหา
อย"างรวดเร็ว คือ ท.ท.ท. (ทันทีทันใจ) ป>ญหาร�องเรียน/ร�องทุกข5ได�รับการแก�ไข บริการดี สะดวก 
รวดเร็ว สามารถได�ออกทํางานทุกวัน ผลการดําเนินการประชาชนมีความพอใจในการทํางานของเทศบาล
เมืองบ�านไผ"มากข้ึนและป>ญหาการร�องเรียนก็น�อยลง  
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6.3 ด�านการท(องเท่ียว 
มีแหล"งท"องเท่ียวด�านโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช"น วัดโพธิ์กลาง(หลวงปูyพุทธกุกุ) วัดคุ�ม

จัดสรร (วัดหลวงปูyนิล) และมีสถานท่ีแหล"งเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร5 คือ ศูนย5วิทยาศาสตร5เพ่ือการศึกษา
ขอนแก"น เป+นสถานศึกษาส"วนกลาง สังกัดสํานักงานส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย5วิทยาศาสตร5เพ่ือการศึกษาขอนแก"น มีพ้ืนท่ีให�บริการ
ครอบคลุม 6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลําภู และขอนแก"นและมีสินค�าของท่ี
ระลึก ประเภทอาหาร คือ กุนเชียง แหนม ปลาส�ม สําหรับการคมนาคมไปสู"แหล"งท"องเท่ียว สะดวก และ
เชื่อมโยงไปท่ีอ่ืนๆ ได� มีเทศกาลท"องเท่ียว งานวันข้ึนป�ใหม" งานประเพณีบุญกุ�มข�าวใหญ" งานประเพณี
สงกรานต5 งานแห"เทียนเข�าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ"เพ่ือส"งเสริมการ
ท"องเท่ียวในอําเภอบ�านไผ" ให�เป+นแหล"งรวมสินค�า เป+นสถานท่ีพักผ"อนหย"อนใจ เป+นเวทีประชาสัมพันธ5 
ผลงานและเผยแพร"ข�อมูลข"าวสารของเทศบาลและหน"วยงานต"างๆ เป+นการกระตุ�นเศรษฐกิจของอําเภอ
บ�านไผ" ประชาชนได�รับจับจ"ายใช�สอยซ้ือสินค�าหลากหลายชนิดให�เลือกอาทิ เช"น สินค�า แฮนด5เมด สินค�า
แฟชั่น อาหารสะอาด รสชาติอร"อย ซ่ึงประหยัดงบประมาณในการเดินทางเข�าไปในตัวเมืองจังหวัดขอนแก"น 
ก็สามารถมาจับจ"ายใช�สอยได�สะดวก เป+นจุดท่ีจะให�มาเท่ียว ชิม  ช็อป มีข้ึนทุกวันอาทิตย5 เวลา 16.00-
21.00 น.ณ บริเวณถนนหน�าท่ีว"าการอําเภอบ�านไผ" โดยถนนคนเดินเพลินเมืองไผ" ได�เป+นท่ีรู�จักแพร"หลาย
และเป+นท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไป 

6.4 ด�านอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเป+นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย"อม ท่ียังสามารถเข�าไปส"งเสริม และ

พัฒนาได� วัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไม"ขาดแคลน มีแรงงานจํานวนมาก 
และค"าจ�างไม"แพง  การคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการขนส"งท้ังทางรถยนต5และรถไฟท่ีดิน
เพ่ือใช�เป+นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก ราคาไม"แพงจนเกินไป มีแหล"งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพ้ืนท่ี 

6.5 ด�านการพาณิชย2และกลุ(มอาชีพ 
เป+นแหล"งรวมความต�องการและการแลกเปลี่ยนสินค�าบริการในระดับอําเภอบ�านไผ"  การ

คมนาคมมีความสะดวก ท้ังทางรถยนต5 และทางรถไฟ มีแหล"งเงินทุนในพ้ืนท่ี ผู�ประกอบการพาณิชยก
รรม/ การค�าส"วนใหญ"เป+นลักษณะของการขายส"ง-ปลีก และมีการกระตุ�นเศรษฐกิจและการท"องเท่ียว
ด�วยการส"งเสริมและสนับสนุนให�มีศูนย5กลางการจับจ"ายซ้ือของ คือ การจัดทํา “ถนนคนเดินเพลินเมือง
ไผ"” โดยเน�นสินค�าท่ีมีมาตรฐานท้ังทางด�านราคาและคุณภาพ และสนับสนุนสินค�าจากกลุ"มอาชีพให�มี
แหล"งจําหน"ายพร�อมจัดภูมิทัศน5ให�สวยงามและพัฒนาข�อมูลแหล"งสินค�าหัตถกรรมพ้ืนบ�านในพ้ืนท่ี ให�
เป+นป>จจุบันเพ่ือใช�เผยแพร"ประชาสัมพันธ5ส"งเสริมให�ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได�ท้ังในระดับบุคคล 
ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอย"างมีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ5 ท่ีเป+นเอกลักษณ5ของ
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ท�องถ่ิน พัฒนาส"งเสริมอาชีพให�ได�มาตรฐานทุกข้ันตอน พัฒนากลุ"มอาชีพให�มีความเข�มแข็งรวมท้ังส"งเสริม
การสร�างเครือข"ายการประกอบอาชีพแบบเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับกลุ"มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"  ยังเป+นกลุ"มเล็กๆ เป+นการผลิตในครัวเรือน เช"น 
กลุ"มผลิตภัณฑ5ถ่ัวตัด กลุ"มผลิตขนมกะหรี่ป>�บ กลุ"มผลิตกระเป�า ผลิตภัณฑ5ข�าวแตน น้ําแตงโม กลุ"มผลิตไม�
กวาด กลุ"มเย็บผ�า กลุ"มผลิตภัณฑ5ปลาส�ม กลุ"มผลิตภัณฑ5พรมเช็ดเท�า และกลุ"มเพาะเห็ด ซ่ึงเทศบาลเมือง
บ�านไผ" ได�มีการส"งเสริมและจัดฝ~กอบรมอาชีพต"างๆ ให�กับประชาชนในเขตเทศลบาล ซ่ึงสามารถสร�าง
อาชีพ สร�างรายได�ให�กับประชาชน ผู�ท่ีมีอาชีพเดิมและผู�ท่ีว"างงานได�เข�ามาฝ~กอบรมเป+นท้ังอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม สําหรับประชาชนผู�สนใจสามารถรวมกลุ"มกันและสามารถขอให�เทศบาลฝ~กอบรมในหลักสูตรท่ี
สนใจได� 

ในอําเภอบ�านไผ"มีสถาบันทางด�านเศรษฐกิจและด�านการเงินเป+นจํานวนไม"น�อย ท้ังของภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจในรูปแบบต"างๆ และการดําเนินงานของภาครัฐด�วย ซ่ึงในป>จจุบัน
มีสถาบันการเงิน ได�แก" ธนาคารต"างๆ อยู" 9 แห"ง  ในอําเภอบ�านไผ" ดังรายละเอียดดังตาราง 

                      ตารางแสดงรายชื่อธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" 
ลําดับ ช่ือธนาคาร จํานวน(แห(ง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ธนาคารธนชาต สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารออมสิน สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารทหารไทย สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารไทยพาณิชย5 สาขาบ�านไผ" 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ�านไผ" 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 9 
 

โดยรวมแล�วเทศบาลเมืองบ�านไผ"มีป>จจัยด�านต"างๆท่ีมีส"วนส"งเสริมให�เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและสังคมอย"างมาก ซ่ึงสอดคล�องกับการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมืองของเทศบาล 

6.6 ด�านแรงงาน 
ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" ประชากรส"วนใหญ" ประกอบอาชีพรับจ�างท่ัวไป อาชีพเกษตรกรรม  

อาชีพค�าขาย  ประกอบอาชีพธุรกิจส"วนตัว ประชาชนมีความผูกพันและความสัมพันธ5ในลักษณะของสังคม
เมืองก่ึงชนบท  จะมีความเก้ือกูล รักและสมานสามัคคีต"อกันดี มีประชากรในวัยแรงงานมาก และสามารถ
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ทํางานได�เฉพาะในงานท่ีมีการใช�เทคโนโลยีได�ดี ประชากรเคลื่อนย�ายแรงงานออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน
บ�านเรือนมีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะต้ังอยู"ตามแนวเส�นทางคมนาคม คือ ทางรถไฟ และทาง
รถยนต5 และมีการเคลื่อนย�ายแรงงานออกไปต"างถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียวค"อนข�างสูงแรงงานมี
ความรู�น�อย ไม"ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม อาชีพใน
ท�องถ่ินมีน�อยไม"เพียงพอต"อความต�องการของประชากรวัยแรงงาน   

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"  มีชุมชนท้ังสิ้น 39 ชุมชน มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 27,860 คน  

ประชากรส"วนใหญ"นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได�แก" ศาสนาคริสต5 ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ 
ดังนั้นจึงมีศาสนสถานอยู"ในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"จํานวนมาก ดังนี้ 

-ศาสนสถานของศาสนาพุทธ  จํานวน 9 แห(ง  ได�แก" 
1. วัดนันทพิมพาราม 
2. วัดปyาชัยวารินทร5 
3. วัดคุ�มจัดสรร 
4. วัดจันทร5ประสิทธิ์ 
5. วัดโพธิ์ศิริโสภณ 
6. วัดโพธิ์ชัย 
7. วัดศรีบุญเรือง 
8. วัดโพธิ์กลาง 
9. วัดเอ่ียมไพบูลย5 
-ศาสนสถานของศาสนอิสลามจํานวน 1 แห(ง ได�แก" 
1. มัสยิดดารุลอามาน  อําเภอบ�านไผ" 
-ศาสนสถานของศาสนาคริสต2 จํานวน 2 แห(ง ได�แก" 
1. โบสถ5แม"พระประจักษ5เมืองลูร5ด 
2. คริสตจักรบ�านไผ" 
7.2 ประเพณีและงานประจําปK 
เทศบาลเมืองบ�านไผ"  ได�มีการจัดกิจกรรมส"งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานตลอดท้ัง

ป� “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” การจัดกิจกรรมส"งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทย เช"น ประเพณีวันลอย
กระทง ประเพณีวันข้ึนป�ใหม"ประเพณีบุญกุ�มข�าวใหญ"ประเพณีวันสงกรานต5 ประเพณีบุญเบิกบ�าน(บุญ
ซําฮะ) ประเพณีแห"เทียนเข�าพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีบุญบ้ังไฟ-ตะไลยักษ5  ประเพณีบุญ
มหาชาติ (พระเวสสันดร)วันเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน  ประเพณีกินเจ (พุทธญาณสมาคม) อําเภอ
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บ�านไผ"  งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมของสมาคมปุงเถ"ากง-ม"า (งานง้ิว)  ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ประชาชน หน"วยงานภาครัฐและเอกชนให�ความสนใจและมาร"วมกิจกรรมท่ีเทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�จัดข้ึน
เป+นประจําทุกๆ ป� 

7.3 ภูมิป/ญหาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
เทศบาลเมืองบ�านไผ"  ได�จัดกิจกรรมส"งเสริมและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ5และฟ��นฟู

วัฒนธรรมอีสาน โดยการรณรงค5และส"งเสริมให�มีการสวมใส"ผ�าพ้ืนเมือง รวมท้ังการจัดงานวันอีสาน โดยมี
การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการแสดงดนตรีพ้ืนบ�าน เช"น ประกวดแข"งขัน ดีดพิณเปyาแคน และหมอลํากลอน
ประยุกต5 และประชาชนให�ความร"วมมือในการแต"งกายสวมใส"ผ�าพ้ืนเมือง สําหรับภาษาถ่ิน คือ ภาษา
อีสาน   

7.4 สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" ได�มีการส"งเสริมสินค�าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึกของฝากจากเมืองบ�านไผ"  

ซ่ึงป>จจุบันก็มีสินค�าเป+นท่ีรู�จักกันอย"างแพร"หลาย และซ้ือเป+นของฝากจากบ�านไผ" คือ กุนเชียง แหนม  
ปลาส�มและกระติบข�าว ท่ีเป+นสินค�าพ้ืนเมืองของบ�านไผ" 

สําหรับของฝากท่ีเป+นท่ีรู�จักของคนท่ีผ"านอําเภอบ�านไผ"  จังหวัดขอนแก"น จะรู�จักกันก็คือ  
บ�านขนมคุณภัทราต้ังอยู"ท่ี 415/4 หมู"ท่ี 20 ถนนมิตรภาพ อยู"ระหว"างแยกบ�านไผ" และแยกบ�านเก้ิง อําเภอ
บ�านไผ"เป+นร�านขายขนมหวานเบเกอรี่ของฝากแนวใหม"จากบ�านไผ" พร�อมท้ังเป+นร�านอาหาร ร�านของ
หวาน ร�านกาแฟขนมท่ีข้ึนชื่อคือ ขนมบัวหิมะ ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิมรกต น้ําสมุนไพร เค�ก และเบเกอรี่
ต"างๆ ราคาไม"แพง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ํา 
แหล"งน้ํา ได�แก" หนองน้ําและบึงธรรมชาติ เป+นลําน้ําขนาดเล็กมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล 

ได�แก" ลําห�วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ต้ังอยู"ห"างจากตัวเมืองไปตามถนนแจ�งสนิท  
ทางด�านตะวันออกเฉียงเหนือ และลําห�วยจิก ซ่ึงเป+นลําห�วยท่ีแยกมาจากแม"น้ําชี ไหลผ"านเทศบาลเมือง
บ�านไผ" ใช�ประโยชน5เพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,100 ไร"  ส"วนแก"งละว�าต้ังอยู"ในเขตตําบลโคก
สําราญ  อยู"ห"างตัวอําเภอบ�านไผ"  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก"น ประมาณ 10 กิโลเมตร  
และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ�านไผ"อาศัยน้ําท่ีแก"งละว�านี้เป+น
แหล"งน้ําด่ืม เพ่ือผลิตน้ําประปาให�กับชุมชนบ�านไผ"ได�ตลอดป�  

8.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเป+นท่ีราบสูง สภาพดินปนทราย ด�านทิศเหนือเป+นท่ีเนินสูง  

ด�านทิศใต�เป+นท่ีราบลุ"ม มีลําน้ํา 2 สายไหลผ"านคือ ลําน้ําห�วยทรายลําน้ําห�วยจิก ซ่ึงมีน้ําไหลตลอด
ฤดูกาล แหล"งเก็บกักน้ําประกอบด�วย อ"างเก็บน้ําหนองนาวัว เป+นอ"างเก็บน้ําซ่ึงกรมชลประทานสร�างข้ึน  
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ต้ังอยู"ห"างจากท่ีต้ังอําเภอบ�านไผ"ไปทางทิศใต� ประมาณ 2 กิโลเมตร และอ"างเก็บน้ําบ�านนาโพธิ์เป+นอ"าง
เก็บน้ําท่ีกรมชลประทานสร�างข้ึนเช"นกัน ต้ังอยู"ห"างจากท่ีต้ังอําเภอบ�านไผ"ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  
5 กิโลเมตร และอ"างเก็บน้ํา“แก"งละว�า” ต้ังอยู"ห"างจากท่ีต้ังอําเภอบ�านไผ"ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12
กิโลเมตร ซ่ึงการประปาส"วนภูมิภาค ได�ใช�แหล"งน้ําแห"งนี้เป+นแหล"งน้ําใช�บริการประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบ�านไผ"  

9. เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน  
9.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของหมู(บ�านหรือชุมชน 
เทศบาลเมืองบ�านไผ" ต้ังอยู"บริเวณแอ"งโคราช มีลักษณะเป+นท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจาก

บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางด�านทิศตะวันตกและด�านทิศใต� นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพาน
ล�อมรอบทางด�านทิศตะวันออก และด�านทิศเหนือ จึงทําให�พ้ืนท่ีตรงกลางเป+นแอ"งตํ่าระบายน้ําไม"ดี มี
แม"น้ําชีไหลผ"านเป+นลําน้ําแบ"งเขตระหว"างอําเภอบ�านไผ" และอําเภอชนบท เป+นท่ีราบสูงโดยสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 150–300 เมตร แผ"นดินโดยท่ัวไปเป+นดินร"วนปนทรายไม"อุ�มน้ํา พืชพันธุ5
ธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะเป+นทุ"งหญ�าและปyาโปyงแบบปyาไม�ผลัดใบ 

ทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม โดยต้ังอยู"ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป+นอําเภอด"าน
สุดท�ายก"อนเข�าสู"จังหวัดขอนแก"น และต้ังอยู"บนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมี
ทางรถไฟสายหลักของภาคอีสานวิ่งผ"านตัวเมืองซ่ึงทําให�สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต"าง ๆ ในภูมิภาคได� 
เช"น จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะ
เอ้ืออํานวยต"อการพัฒนาเทศบาล ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เป+นพ้ืนท่ีซ่ึงไม"อยู"ใน
เขตอิทธิพลของมรสุมโดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหล"งน้ํา และดิน มีพ้ืนท่ีท่ีจะนํามาใช�ใน
การพัฒนาได�อีกมาก และราคาท่ีดินไม"สูงมากนัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงข"ายและ 
การขยายตัวด�านการคมนาคม การลงทุน ระดับอําเภอ จังหวัดและเหมาะท่ีจะเป+นท่ีต้ังคลังสินค�า
การเกษตร และสินค�าอ่ืน ๆ มีความพร�อมในด�านของป>จจัยโครงสร�างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การ
ติดต"อสื่อสารโทรคมนาคม และพร�อมท่ีจะพัฒนาให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ัน ผลพวงของการพัฒนาต"าง ๆ 
ของจังหวัดส"งผลต"อการพัฒนาท�องถ่ินท้ังทางตรงและทางอ�อม มีทรัพยากรด�านแรงงานเป+นจํานวนมาก 
การขนส"งสินค�าเข�าสู"จังหวัดทําได�สะดวก ท้ังทางรถยนต5และทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการส"งต"อ
สู"จังหวัดได�อย"างสะดวก รวดเร็ว 

9.2 ข�อมูลด�านการเกษตร 
ประชากรส"วนใหญ" ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช"น การปลูกข�าว มันสําปะหลัง อ�อย

และพืชผักสวนครัว ต"างๆ เป+นต�น สําหรับตลาดรองรับสินค�าทางการเกษตร ก็จะมีพ"อค�าคนกลางมาคอย
รับซ้ือพืชผลทางการเกษตร แต"ราคาก็ตกตํ่า เพราะไม"มีอํานาจต"อรองกับพ"อค�าคนกลาง สําหรับการทํา
เกษตรในป>จจุบันนี้จะมีต�นทุนท่ีสูงมาก มีการใช�สารเคมี และก็มีการรณรงค5ให�เกษตรกรใช�ปุ�ยชีวภาพให�
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มากข้ึน ค"าแรงงานก็สูงข้ึน เนื่องจากขาดแรงงานด�านการเกษตร สําหรับประชากรในวัยแรงงานมีจํานวน
มาก แต"ได�มีการไปทํางานโรงงาน หรือทํางานต"างจังหวัดเป+นจํานวนมาก เกษตรกรต�องใช�เทคโนโลยีเข�า
มาช"วยในการเกษตร ซ่ึงมีต�นทุนสูง แต"ราคาผลผลิตตกตํ่าซ่ึงเป+นป>ญหาของเกษตรกรท่ีต�องได�รับการ
ช"วยเหลือและแก�ไขป>ญหาจากทางรัฐบาล 

พ้ืนท่ีการเกษตรส"วนใหญ"จะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเป+นหลัก การเปลี่ยนแปลงและการแปร
ผันทางสภาพภูมิอากาศส"งผลต"อการผลิตสินค�าทางการเกษตร ทําให�เกิดความไม"แน"นอน ไม"ต"อเนื่อง มี
อัตราการเสี่ยงสูง ป>จจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเป+นดินร"วนปนทรายไม"อุ�มน้ํา ดินมีคุณภาพตํ่าทําให�
การเกษตรไม"ได�ผลเท"าท่ีควร ขาดการส"งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม"มีความรู�ด�านการเกษตรอย"าง
แท�จริง หน"วยงานภาครัฐซ่ึงมีนักวิชาการน�อย ไม"เพียงพอท่ีจะเข�ามาช"วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส"วน
ไม"สามารถใช�น้ําจากแหล"งเก็บกักน้ําได� 

เกษตรกรขาดความรู�ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม"ท่ีนํามาใช�ในการผลิต  เนื่องจาก
ส"วนใหญ"เกษตรกรยากจน ใช�วิธีการผลิตแบบเดิมทําให�การผลการผลิตตํ่า คุณภาพไม"ดี ไม"ได�มาตรฐาน 
ไม"คุ�มกับการลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุ"มสาวจะเปลี่ยนเป+นการใช�แรงงานประเภทอ่ืน
แทน เนื่องจากรายได�ดีกว"า 

ผลผลิตทางการเกษตรส"วนมากจะมีลักษณะเป+นเกษตรรายย"อยขาดการรวมกลุ"มทําให�แต"ละ
รายมีผลผลิตไม"มากนักและอยู"กระจัดกระจาย ทําให�ลําบากต"อการควบคุมในด�านคุณภาพของการผลิต
ความไม"แน"นอนของราคาสินค�าภาคเกษตรกรรมและความไม"เป+นธรรมในด�านราคา  บทบาทของการพัฒนา
เศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว"าภาคเกษตร  เกษตรกรในภาค
เกษตรบางส"วนไม"มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ทําการเกษตรได�ในพืชบางชนิด เนื่องจากข�อจํากัดด�านท่ีดินท่ี
ใช�ในการเกษตรกรรม  รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด 

9.3 ข�อมูลด�านแหล(งน้ําทางการเกษตร 
แหล"งน้ําในเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"มีแหล"งน้ําเพ่ือการเกษตรอยู"หลายแห"ง คือหนองน้ําและบึง

ธรรมชาติ เป+นลําน้ําขนาดเล็กมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล ได�แก" ลําห�วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
ต้ังอยู"ห"างจากตัวเมืองไปตามถนน แจ�งสนิท ทางด�านตะวันออกเฉียงเหนือ และลําห�วยจิก ซ่ึงเป+นลําห�วยท่ี
แยกมาจากแม"น้ําชี ไหลผ"านเทศบาลเมืองบ�านไผ" ใช�ประโยชน5เพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,100 ไร" 
ส"วนแก"งละว�าต้ังอยู"ในเขตตําบลโคกสําราญอยู"ห"างตัวอําเภอบ�านไผ"ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัด
ขอนแก"น ประมาณ 10 กิโลเมตร และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ�านไผ"
อาศัยน้ําท่ีแก"งละว�านี้เป+นแหล"งน้ําด่ืม เพ่ือผลิตน้ําประปาให�กับชุมชนบ�านไผ"ได�ตลอดป�  

9.4 ข�อมูลด�านแหล(งน้ํากิน น้ําใช� (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ" มีแหล"งน้ําสาธารณะประเภท ห�วย หนอง บึง  แหล"งเป+น

แหล"งกักเก็บน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค ท่ีสําคัญได�แก"  
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-ลําห�วยยางและลําห�วยน�อย ไหลมารวมกันเป+นลําห�วยจิกจากด�านทิศใต�ของเทศบาล  มี
ความยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

-หนองง้ิวต้ังอยู"บริเวณหลังวัดปyาสุมนามัย มีพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร" โดยคิดเป+นพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา
ประมาณ 52,800 ลูกบาศก5เมตร 

-สระสวรรค5 ต้ังอยู"บริเวณบ�านเก้ิง  มีพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร" หรือคิดเป+นพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา
ประมาณ 5,928  ลูกบาศก5เมตร 

-หนองลุมพุก ต้ังอยู"ท่ีบ�านหนองลุมพุกมีพ้ืนท่ีประมาณ  5  ไร" 
-สระน้ําท่ีว"าการอําเภอบ�านไผ"  มีพ้ืนท่ีประมาณ 2 งาน  
-สระคึกฤทธิ์ มีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําประมาณ  3,200 ลูกบาศก5เมตร 
แหล(งน้ําชลประทานท่ีสําคัญ ท่ีอยู"พ้ืนท่ีใกล�เคียงเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"  คือ 
1) อ"างเก็บน้ําห�วยทราย ต้ังอยู"ท่ีตําบลในเมือง อําเภอบ�านไผ" ใช�ประโยชน5ในการเกษตรและ

การประปาจุน้ําได� 2,335,440 ลูกบาศก5เมตร มีคลองส"งน้ําสายใหญ"ฝ>�งสายยาว 3,300 เมตร คลองซอย 
ฝ>�งขวายาว 1,250 เมตร 

2) แก"งละว�า ต้ังอยู"ท่ีตําบลโคกสําราญ อําเภอบ�านแฮด ใช�ประโยชน5ในการประปา จุน้ําได�  
37,033,000  ลูกบาศก5เมตร อยู"ห"างจากตัวอําเภอบ�านไผ"  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก"น
ประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไม"มีคลองส"งน้ํา 

3) ฝายหนองหน�าวัว จุน้ําได� 1,391,360 ลูกบาศก5เมตร ต้ังอยู"ท่ีตําบลบ�านไผ" ใช�ประโยชน5ใน
การเกษตร ป>จจุบันไม"มีคลองส"งน้ํา 

เนื่องจากมีแหล"งน้ําอุดมสมบูรณ5  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ�านไผ"  จึงเหมาะ
สําหรับท่ีจะทําไร"  ทํานา  ซ่ึงเป+นพ้ืนท่ีส"วนใหญ"ภายในเขตเทศบาล  และเป+นท่ีต้ังของอาคารพาณิชย5  
บ�านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแห"ง เช"น  โรงงานมันสําปะหลัง  คลังสินค�าเพ่ือ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป+นต�น 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับความพึงพอใจ  
สุจิตรา เ ข่ือนขันธ5  (2549) ได� ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต"อการให�บริการ 

โครงการจัดหน"วยบริการอําเภอเคลื่อนท่ีในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว"า ในภาพรวม
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจต"อการให�บริการโครงการจัดหน"วยบริการ
อําเภอเคลื่อนท่ีในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว"า ด�านท่ีมีผลต"อความพึงพอใจของ
ประชาชนมากท่ีสุด คือ ด�านความรวดเร็วของการให�บริการ รองลงมาคือ ด�านความเสมอภาคของการ
ให�บริการ ด�านความสะดวกของการให�บริการ และด�านความเป+นกันเองของการให�บริการ ตามลําดับ
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และเม่ือพิจารณาตามป>จจัยส"วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได�ต"อเดือน และภูมิลําเนาท่ีอยู"อาศัย 
ต"างกัน ทําให�ความพึงพอใจไม"แตกต"างกัน ส"วนอายุและอาชีพท่ีต"างกันทําให�มีความพึงพอใจแตกต"างกัน 

วิชัย ธิโวนา (2550) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง ป>จจัยท่ีส"งผลต"อความพึงพอใจในการให�บริการของสํานัก
ทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครเชียงใหม" พบว"า กลุ"มตัวอย"างมีความพึงพอใจในการให�บริการของสํานักทะเบียน
ท�องถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม"โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง โดยมีค"าเฉลี่ยอยู"ท่ีระดับ 3.24 ป>จจัยท่ีส"งผลต"อ
ความพึงพอใจในการให�บริการของสํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม" อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
จํานวน 5 ป>จจัย ได�แก" ป>จจัยด�านบุคลากรให�บริการ ป>จจัยด�านผู�รับบริการ ป>จจัยด�านสภาพแวดล�อม ป>จจัย
ด�านระยะเวลาในการบริการ และป>จจัยด�านกิจกรรม/กระบวนการให�บริการ ซ่ึงป>จจัยท้ัง 5 ด�านนี้ สามารถ
ร"วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการให�บริการของสํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนคร
เชียงใหม" ได�ร�อยละ 63.80 ส"วนป>จจัยท่ีเหลือ ได�แก" ป>จจัยด�านสถานท่ีให�บริการ ป>จจัยด�านทรัพยากรในการ
บริการ ป>จจัยด�านช"องทางให�บริการ และป>จจัยด�านการประชาสัมพันธ5 ไม"ส"งผลต"อความพึงพอใจในการ
ให�บริการ 

เพ็ชรี แก�วโชติรุ"ง (2551 : 57-73) ได�ศึกษาป>จจัยท่ีมีความสัมพันธ5กับความพึงพอใจของ 
ผู�รับบริการในการดําเนินการให�บริการด�านทะเบียนและบัตรด�วยระบบคอมพิวเตอร5ออนไลน5ของ 
สํานักทะเบียน อําเมือง จังหวัดยะลา พบว"า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในการดําเนินงานการ 
ให�บริการงานทะเบียนและบัตรด�วยระบบคอมพิวเตอร5ออนไลน5 ด�านกระบวนการ ด�านบุคลากร ด�าน 
สถานท่ี และด�านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู" ในระดับมาก โดยผู�รับบริการมีความพึงพอใจด�าน 
กระบวนการ คือ ข้ันตอนการให�บริการง"าย ไม"ยุ"งยาก ซับซ�อน ด�านบุคลากร คือ เจ�าหน�าท่ีมีความรู�ใน 
งานท่ีปฏิบัติ ด�านสถานท่ี คือ มีท่ีนั่งเพียงพอสําหรับผู�มาขอรับใช�บริการ และด�านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ คือ มีท่ีนั่งเพียงพอสําหรับผู�มาขอรับใช�บริการ และด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ อุปกรณ5  
เครื่องมือท่ีให�บริการมีความทันสมัย ป>จจัยท่ีมีความพึงพอใจกับความพึงพอใจของผู�รับบริการในการ 
ดําเนินการให�บริการ ด�านทะเบียนและบัตรด�วยระบบคอมพิวเตอร5ออนไลน5 พบว"า ป>จจัยท่ัวไปใน 
เรื่องของ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และสถานภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ5กับ 
ความพึงพอใจในภาพรวม อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ป>จจัยด�านสงคมท่ีมีความสัมพันธ5กับ 
ความพึงพอใจของผู�รับบริการ พบว"า ข้ันตอนการให�บริการ ความรู� ความเข�าใจในเรื่องท่ีมาขอรับ 
บริการ มีความสัมพันธ5กับความพึงพอใจในภาพรวม อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ (2555) ได�พัฒนาการให�บริการของสํานักส"งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค5คือ ศึกษาการพัฒนาการให�บริการของสํานักส"งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการ 
ให�บริการให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเก็บข�อมูลจากแบบสอบถาม และใช�วิธีการสุ"มตัวอย"างแบบ 
ง"าย (Simple Random Sampling) ในการสุ"มตัวอย"างได�ตัวอย"างท้ังหมด 385 คน ผลการวิจัยพบว"า  
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1) ระดับการประเมินการให�บริการของผู�ใช�บริการต"างๆ ของสํานักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
โดยภาพรวม การให�บริการอยู"ในระดับน�อย-ปานกลาง 2) ค"าเฉลี่ยและส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความ 
คิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาให�บริการของสํานักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในท้ัง 7 ด�าน พบว"า  
นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการให�บริการในภาพรวมอยู"ในระดับมาก แต"เม่ือพิจารณาในแต"ละ 
ด�าน พบว"า ด�านความเสมอภาคในการให�บริการ มีรองลงมาคือ ด�านความรวดเร็วในการให�บริการ  
ด�านความเสร็จสมบูรณ5ของการให�บริการ ด�านท่ีมีค"าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ด�านความเสร็จสมบูรณ5ของ 
การให�บริการกับด�านความกระตือรือร�นในการให�บริการ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว"า ทุก 
ป>จจัยส"วนบุคคลมีความสัมพันธ5ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษายังได�เสนอแนะให� 
หน"วยงานพัฒนาการให�บริการโดยภาพรวม สามารถตอบสนองความต�องการของผู�ให�บริการอยู"ใน 
ระดับดี 

ไพวัลย5 ชลาลัย (2550) ได�ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต"อการให�บริการของพนักงาน
เทศบาลตําบลคลองใหญ" อําเภอคลองใหญ" จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว"า โดยภาพรวมระดับความพึง
พอใจในการให�บริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ"อยู"ในระดับมาก เม่ือจําแนกรายด�านตาม
ความสําคัญของการใช�บริการได�ดังนี้ 1) สามารถนําระบบคอมพิวเตอร5มาประยุกต5ใช�ในงานและสามารถ
บริการประชาชนได�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต"อความสามารถนํา
ระบบคอมพิวเตอร5มาประยุกต5ใช�ในงานและสามารถบริการประชาชนได�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู"ใน
ระดับมาก 2) ศึกษาองค5ความรู�ใหม"ๆ เพ่ือปฏิบัติงานได�อย"างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึง
พอใจต"อการศึกษาองค5ความรู�ใหม" ๆ เพ่ือปฏิบัติงานได�อย"างมีประสิทธิภาพอยู"ในระดับมาก 

วรรณี เดียวอิศเรศ (2548) ได�ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต"อบริการ 
ของเทศบาลเมืองศรีราชา ผลการประเมินพบว"า ประชาชนส"วนใหญ"มากกว"าร�อยละ 80.00 มีความ 
พึงพอใจต"อบริการของหน"วยงานต"างๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชา ยกเว�นความพึงพอใจต"อบริการ  
กองการศึกษาพบว"า มีประชาชนเพียงร�อยละ 79.10 เท"านั้นท่ีพึงพอใจต"อบริการ ส"วนด�านความพึง
พอใจต"อสภาพภูมิทัศน5ของสถานท่ีให�บริการหน"วยงานต"างๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชา พบว"า แต"ละ 
หน"วยงาน ประชาชนส"วนใหญ"มากกว"าร�อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต"อสภาพภูมิทัศน5ของสถานท่ี 
ให�บริการและการอํานวยความสะดวก เม่ือพิจารณาสัดส"วนของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต"อบริการ 
ระหว"างหน"วยงานต"างๆ พบว"า กองช"างสุขาภิบาล กองช"างและกองวิชาการและแผนมีสัดส"วนของ 
ประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต"อบริการในสัดส"วนท่ีสูงกว"าหน"วยงานอ่ืนๆ คือ ร�อยละ 98.20 ร�อยละ 
96.00 และร�อยละ 95.20 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว"า มีประชาชนถึงร�อยละ 98.20 และ 92.50 
ตามลําดับ ท่ีมีความพึงพอใจต"อสภาพภูมิทัศน5ของสถานท่ีท่ีให�บริการของกองช"างสุขาภิบาลและ 
ส านักการช"าง ซ่ึงเป+นในสัดส"วนท่ีสูงกว"าหน"วยงานอ่ืนเช"นกัน 
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จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องข�างต�นพบว"า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต"อการให�บริการของ
องค5กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ไม"ว"าจะเป+นการให�บริการในภาพรวมหรืองานบริการเฉพาะด�านท่ีต"างกันไป
ตามภารกิจของสํานักงานแล�วความถูกต�องชัดเจนของงานตามเปVาหมายตามแผนความรวดเร็วในการ
ให�บริการความโปร"งใสในการทํางานจะต�องโดยเป�ดโอกาสให�ผู�รับบริการเข�ามามีส"วนร"วมในงานบริการเช"น 
ข้ันตอนการจัดทําแผนเพ่ือให�งานเป+นไปตามความต�องการท่ีแท�จริงของผู�รับบริการความสะดวกสบายใน
การมาติดต"อขอรับบริการในส"วนท่ีเป+นมุมมองของผู�ให�บริการนั้นมีมุมมองท่ีต�องการให�ทางหน"วยงาน
จัดสรรวัสดุอุปกรณ5ท่ีมีคุณภาพต"อการดําเนินงานอย"างเพียงพอ ตลอดจนต�องการให�หน"วยงานจัดพัฒนา
บุคลากรให�มีคุณภาพเพ่ือรองรับผู�มาขอรับรับบริการและมีแผนการดําเนินงานท่ีเป+นข้ันตอนและแจ�งให�
ผู�รับบริการรับทราบอย"างชัดเจนทุกข้ันตอนในการมาติดต"อขอรับบริการจากหน"วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้เป�นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช'เครื่องมือใน

การศึกษาเป�นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการให'บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ'านไผ9 
อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9น ผู'วิจัยได'ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ9มตัวอย9าง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช'ในการศึกษา 
 3.3 กระบวนการประเมินผล 
 3.4 การเก็บรวบรวมข'อมูล 
 3.5 การวิเคราะหFข'อมูลและการประมวลผล 
 3.6 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะหFข'อมูล 

3.7 การแปลผลการวิเคราะหFFข'อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ�มตวัอย�าง 
1) ประชากร ท่ีใช'ในการศึกษาครั้งนี้ ได'แก9 ประชากรท่ีอาศัยอยู9ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

บ'านไผ9 อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9น จํานวนท้ังสิ้น 27,730 คน (แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ'านไผ9 
อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9น ปL 2563 

2) กลุ9มตัวอย9างท่ีใช'ในการศึกษาครั้งนี้ ได'แก9 ประชากรท่ีอาศัยอยู9ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
บ'านไผ9 อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9น ปLงบประมาณ 2562 กําหนดกลุ9มตัวอย9างโดยใช'ตารางเครจซ่ีและ
มอรFแกน (Krejcie and Morgan) (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.,1970, p, 607-610) ได'กลุ9ม
ตัวอย9าง จํานวน 377 คน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช'ในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู'วิจัยใช'เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข'อมูลเป�นแบบสอบถามแบ9งออกเป�น  
3ตอน ประกอบด'วย 
 ตอนท่ี 1ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป�นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) ได'แก9 เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการให'บริการประชาชนของเทศบาลเมือง
บ'านไผ9 อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9นมีลักษณะเป�นแบบมาตราส9วนประมาณค9า (Rating scale) ตาม
วิธีของลิเคิรFท (Likert) มี 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมาย  
  5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน'อย 
  1  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน'อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับข'อเสนอแนะต9อการปรับปรุงการให'บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองบ'านไผ9 อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9น มีลักษณะเป�นแบบสอบถามปลายเปbด (Open 
ended)  
 

3.3 กระบวนการประเมินผล  
3.3.1 การวางแผน  

1) สอบถามความต'องการของผู''บริหารในการประเมินผล  
2) ประชุมทีมประเมินผลเบ้ืองต'นเพ่ือทําความเข'าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล  
3) ประชุมผู'เก่ียวข'องเพ่ือทําความเข'าใจเปdาหมาย 

3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล  
1) สร'างกรอบการประเมินผล โดยใช'แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

และผู''ประเมินสร'างข้ึน  
2) พัฒนาผู'เก่ียวข'องปรับปรุงตัวชี้วัด(Key Performance Indicators)  

3.3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข'อมูลและวิเคราะหFข'อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน  

1) นําเสนอผลการศึกษาและการประเมินต9อหน9วยงานท่ีเก่ียวข'อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข'อมูล 
นักวิจัยและผู'ช9วยวิจัยดําเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนท่ีระบุเป�นกลุ9มตัวอย9างตาม 

เปdาหมายท่ีกําหนดไว' โดยการขอความร9วมมือจากประชาชนท่ีมาใช'บริการในเทศบาลเมืองบ'านไผ9 
อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9น 
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3.5 การวิเคราะห/ข'อมูลและการประมวลผล 
ในการวิเคราะหFข'อมูลผู'วิจัยได'วิเคราะหFข'อมูลโดยใช'โปรแกรมคอมพิวเตอรFสําเร็จรูป โดยทํา

การวิเคราะหFข'อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะหFข'อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพของกลุ9มตัวอย9างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาค9าความถ่ี (Frequency) และร'อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะหFข'อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2ความพึงพอใจในการให'บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองบ'านไผ9 อําเภอบ'านไผ9 จังหวัดขอนแก9นโดยหาค9าเฉลี่ย ( ) และส9วนเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 
แล'วนําค9าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑFต9อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 50-100)  
  4.51 – 5.00 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจน'อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจน'อยท่ีสุด  

3. วิเคราะหFข'อมูลเก่ียวกับข'อเสนอแนะต9อการปรับปรุงการให'บริการประชาชนของเทศบาล
เมืองบ'านไผ9 อําเภอบ'านไผ9  จังหวัดขอนแก9นโดยการหาค9าความถ่ี (Frequency) และร'อยละ 
(Percentage) วิเคราะหFเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
 

3.6 สถิติที่ใช'ในการวิเคราะห/ข'อมูล 
ผู'วิจัยดําเนินการวิเคราะหFข'อมูลโดยใช'สถิติท่ีใช'วิเคราะหFข'อมูลมีดังนี้ 
3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

  1) ค9าความถ่ี (Frequency) 
  2) ค9าร'อยละ (Percentage) 
  3) ค9าเฉลี่ย (Mean) 
  4) ค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  
3.7 การแปลผลการวิเคราะห//ข'อมูล 

3.7.1 เกณฑFFการตัดสินผลการวิเคราะหFค9าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปล 
ผลโดยใช'เกณฑFค9าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้  

4.51–5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู9ในระดับมากท่ีสุด  
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู99ในระดับมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู99ในระดับปานกลาง  
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1.51–2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู99ในระดับ น'อย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู99ในระดับ น'อยท่ีสุด  

3.7.2 เกณฑFFการตัดสินผลการวิเคราะหFค9าร'อยละของผู'มีความพึงพอใจต9อการให''บริการ มี
การแปลผลโดยใช'เกณฑFF ดังนี้  

- ค9าคะแนนความพึงพอใจท่ีระดับ 2.51-5.00 ถือว9า มีความพึงพอใจต9อการให''บริการ  
- ค9าคะแนนความพึงพอใจ ท่ีระดับ 1.00-2.50 ถือว9า ไม9มีความพึงพอใจต9อการให'บริการ  

3.7.3 นําค9าเฉลี่ยท่ีได'มาเทียบเกณฑFFหาค9าร'อนละตามเกณฑFFการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 คือ มิติ 

ด'านคุณภาพการให'บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท..และก.อบต.และนําค9าเฉลี่ยท่ีได'
เทียบ หาค9าร'อยละจากคะแนนเต็มของแต9ละด'านเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจได' ดังนี้  

ค�าเฉล่ีย  ระดับความพึงพอใจ(ร'อยละ)   คะแนน  
มากกว9า 5   มากกว9าร'อยละ 95 ข้ึนไป   10  
มากกว9า 4.75  ไม9เกินร'อยละ 95    9  
มากกว9า 4.5   ไมเกินร'อยละ 90    8  
มากกว9า 4.25  ไมเกินร'อยละ 85    7  
มากกว9า 4   ไมเกินร'อยละ 80    6  
มากกว9า 3.75  ไมเกินร'อยละ 75    5  
มากกว9า 3.5  ไมเกินร'อยละ 70    4  
มากกว9า 3.25  ไม9เกินร'อยละ 65    3 
มากกว9า 3   ไมเกินร'อยละ 60    2  
ต้ังแต9 2.75   ไมเกินร'อยละ 55    1  
ตํ่ากว9า 2.5   น'อยกว9าร'อยละ 50    0  
3.7.4 สําหรับข'อมูลท่ีได'จากคําถามปลายเปbดปbดได'ทําการรวบรวมข'อมูลท้ังหมด และ

ดําเนินการวิเคราะหFข'อมูลด'วยการจัดจําแนกประเภทข'อความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคล'ายคลึงกันให'
อยู99ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะหFFเนื้อหาของข'อมูลและนําเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
การวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมือง 

บานไผ$ อําเภอบานไผ$ จังหวัดขอนแก$น ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะห�ขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใชในการวิเคราะห�ขอมูล 
 4.2 ข้ันตอนในการวิเคราะห�ขอมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห�ขอมูล 

4.4 สรุปผลความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมืองบานไผ$ อําเภอบานไผ$ 
จังหวัดขอนแก$น 
 

4.1 สัญลกัษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดความหมาย
ของสัญลักษณ�ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ขอมูล ดังนี้ 
    แทน ค$าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 

 

4.2 ข้ันตอนในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูวิจัยนําเสนอขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห�ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 2. ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมือง
บานไผ$ อําเภอบานไผ$ จังหวัดขอนแก$น โดยภาพรวมและรายดานของงานบริการ 4 งาน   

1) งานการแจงเกิด 
2) งานการการแจงตาย  
3) งานการช$วยเหลือสาธารณภัย 
4) งานการจัดเก็บภาษีปIาย 

 3. วิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะต$อการปรับปรุงการใหบริการประชาชนของเทศบาล
เมืองบานไผ$ อําเภอบานไผ$ จังหวัดขอนแก$น 
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4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผูวิจัยไดวิ เคราะห�ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม โดยกลุ$มตัวอย$างท่ีตอบ
แบบสอบถามเปLนผูรับบริการจากเทศบาลเมืองบานไผ$ อําเภอบานไผ$ จังหวัดขอนแก$น จํานวน 377 คน 
ดังตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1.  เพศ     
1.1 ชาย 168 44.56 
1.2 หญิง 209 55.44 

รวม 377 100.00 
2.  อายุ    

2.1 ตํ่ากว$า 18 ปQ 26 6.89 
2.2 อายุ 18 – 30 ปQ 77 20.42 
2.3 อายุ 31 – 50 ปQ 136 36.07 
2.4 อายุ 51 – 60 ปQ 98 25.99 
2.5 อายุมากกว$ากว$า 60 ปQ 40 17.50 

รวม 377 100.00 
3. ระดับการศึกษา   

3.1 ประถม  199 52.78 
3.2 มัธยมศึกษา/เทียบเท$า   136 36.37 
3.3 อนุปริญญา/ปวส.  15 3.97 
3.4 ปริญญาตรี   18 4.77 
3.5 สูงกว$าปริญญาตรี 9 2.38 

รวม 377 100.00 
4. อาชีพ   

4.1 แม$บาน 30 7.95 
4.2 เกษตรกร 269 71.35 
4.3 ธุรกิจส$วนตัว/คาขาย 48 12.73 
4.4 รับราชการ  45 11.93 
4.5 รัฐวิสาหกิจ 6 1.59 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
4.6 นักเรียน/นักศึกษา  16 4.24 
4.7 อ่ืนๆ ระบุ.. (ลูกจางรัฐ/รับจาง) 63 16.71 

รวม 377 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว$า ผูตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$เปLนเพศหญิง  (คิดเปLนรอยละ 55.44)
เพศชาย (คิดเปLนรอยละ 44.56) อายุระหว$าง 31-50 ปQ (คิดเปLนรอยละ 36.07)  อายุ 51 – 60 ปQ  
(คิดเปLนรอยละ 25.99)  อายุ 18 – 30 ปQ (คิดเปLนรอยละ 20.42) อายุมากกว$ากว$า 60 ปQ (คิดเปLนรอย
ละ 17.50) ตํ่ากว$า 18 ปQ (คิดเปLนรอยละ 6.89) ระดับการศึกษาส$วนใหญ$ ประถม (คิดเปLนรอยละ 
52.78) มัธยมศึกษา/เทียบเท$า (คิดเปLนรอยละ 36.37) อนุปริญญา/ปวส. (คิดเปLนรอยละ 3.97)  
ปริญญาตรี  (คิดเปLนรอยละ 4.77) สูงกว$าปริญญาตรี (คิดเปLนรอยละ 2.38) และประกอบอาชีพ 
เกษตรกร (คิดเปLนรอยละ 71.35) ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช$น ลูกจางรัฐ/รับจางท่ัวไป (คิดเปLนรอยละ 
16.71) รับราชการ (คิดเปLนรอยละ 7.69) ธุรกิจส$วนตัว/คาขาย (คิดเปLนรอยละ 12.73) นักเรียน/
นักศึกษา (คิดเปLนรอยละ 4.24) และรัฐวิสาหกิจ (คิดเปLนรอยละ 1.59) ตามลําดับ      
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองบ�านไผ/ อําเภอบ�านไผ/ จังหวัดขอนแก/นโดยภาพรวมและรายด�าน 
 
ตารางท่ี 4.2  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องาน บริการท่ี 1   

งานการแจงเกิด โดยภาพรวม    

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ค/าร�อยละของค/าเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ  

4.90 0.05 มากท่ีสุด 98.00 

2. ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

4.73 0.11 มากท่ีสุด 94.60 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.88 0.18 มากท่ีสุด 97.60 
4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.75 0.11 มากท่ีสุด 95.00 

โดยภาพรวม 4.82 0.16 มากท่ีสุด 96.40 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1 งานการแจงเกิด โดยภาพรวมอยู$
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( = 4.82, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณา
เปLนรายดาน พบว$า ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีค$าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 98.00 ( = 4.90, S.D. = 0.05) รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีค$าเฉลี่ยความพึง
พอใจรอยละ 97.60 ( = 4.88, S.D. = 0.18) ดานคุณภาพของการใหบริการ มีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 95.00 ( = 4.75, S.D. = 0.11) ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 94.60 ( = 4.73, S.D. = 0.11) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1  
 งานการแจงเกิด ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
1.1 การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

4.94 0.26 มากท่ีสุด 98.80 

1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ี
ติดประกาศไว 

4.93 0.27 มากท่ีสุด 98.60 

1.3 การใหบริการตามลําดับก$อนหลัง เช$น ผู
ท่ีมาก$อนไดรับบริการก$อน เปLนตน 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 97.60 

1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเปLนไป
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.86 0.39 มากท่ีสุด 97.20 

1.5 ความรวดเร็วในการใหบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.90 0.33 มากท่ีสุด 98.00 

โดยภาพรวม 4.90 0.05 มากท่ีสุด 98.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว$าความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1 งานการแจงเกิด ดานกระบวนการ
และข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 98.00 ( = 4.90, S.D. = 0.05) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอโดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไป
หานอย พบว$า ขอ 1.1 การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ มี
ค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ รอยละ 98.80 ( = 4.94, S.D. = 0.26) รองลงมา ขอ 1.2 การจัดลําดับ
ข้ันตอนการใหบริการตามท่ีติดประกาศไว รอยละ 98.60 ( = 4.93, S.D. = 0.27) ขอ 1.5 ความ
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รวดเร็วในการใหบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 98.00 ( = 4.90, S.D. = 0.33) ขอ 1.3 
การใหบริการตามลําดับก$อนหลัง เช$น ผูท่ีมาก$อนไดรับบริการก$อน เปLนตน รอยละ 97.60 ( =4.88, 
S.D. = 0.33) และ ขอ 1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเปLนไปเง่ือนไขท่ีกําหนด รอยละ 97.20 ( =
4.86, S.D.= 0.39) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1  
 งานการแจงเกิด ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 2 ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
2.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 98.20 

2.2 เจาหนาท่ีใหบริการการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาท่ี 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 98.00 

2.3  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ
ใหบริการ เช$น สามารถตอบคําถามชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ช$วยแกปYญหาไดอย$าง
ถูกตองน$าเชื่อถือ  

4.90 0.26 มากท่ีสุด 98.00 

2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี เช$น ไม$ขอสิ่งตอบแทน ไม$รับ
สินบน ไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.60 0.49 มากท่ีสุด 92.00 

2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค 
ไม$เลือกปฏิบัติ  

4.90 0.31 มากท่ีสุด 98.00 

โดยภาพรวม 4.85 0.09 มากท่ีสุด 97.00 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว$าความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1 งานการแจงเกิด ดานบุคลากร

เจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 
97.00 ( = 4.85, S.D. = 0.09) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอโดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
พบว$า ขอ 2.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม รอยละ 
98.20  ( =4.91,S.D.=0.29) รองลงมาคือ ขอ 2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม$เลือก
ปฏิบัติ รอยละ 98.00 ( =4.90,S.D.=0.31) ขอ 2.2 เจาหนาท่ีใหบริการการวางตัวเหมาะสมกับการ



93 

ปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 98.00 ( = 4.90, S.D. = 0.30) 2.3 เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ
ใหบริการ เช$น สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ช$วยแกปYญหาไดอย$างถูกตองน$าเชื่อถือ
รอยละ 98.00 ( =4.90, S.D. = 0.26)  และ ขอ 2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการปฏิบัติ
หนาท่ี เช$น ไม$ขอสิ่งตอบแทน ไม$รับสินบน ไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 92.00 
( =4.60, S.D. = 0.49) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.5  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1  
 งานการแจงเกิด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.1 ปIายสัญลักษณ�ประชาสัมพันธ�บอกจุด
บริการมีความชัดเจน 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 99.40 

3.2 มีจุดช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสมและ
เขาถึงไดโดยสะดวก 

4.98 0.13 มากท่ีสุด 99.60 

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ� สํ าหรั บ
ผูรับบริการ 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 93.40 

3 . 4  การ เป\ ดรั บฟY งข อ คิด เห็ นต$ อกา ร
ใหบริการ เช$น  กล$องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เปLนตน 

4.68 0.48 มากท่ีสุด 93.60 

3.5 ความเพียงพอของสิ่ ง อํานวยความ
สะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับ
บริการ 

4.99 0.19 มากท่ีสุด 99.80 

โดยรวม 4.86 0.19 มากท่ีสุด 97.20 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1 งานการแจงเกิด ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.20 
( = 4.86, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอโดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบว$า  
ขอ 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการ รอยละ 
99.80 ( =4.99,S.D.=0.19) รองลงมาคือ ขอ 3.2 มีจุดช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสมและเขาถึงได
โดยสะดวก รอยละ 99.60 ( =4.98,S.D.=0.13) ขอ 3.1 ปIายสัญลักษณ�ประชาสัมพันธ�บอกจุดบริการ



94 

มีความชัดเจน รอยละ 99.40 ( = 4.97, S.D. = 0.18) ขอ 3.4 การเป\ดรับฟYงขอคิดเห็นต$อการ
ใหบริการ เช$น กล$องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เปLนตน รอยละ 93.60 ( =4.68, S.D.= 0.48) 
และ ขอ 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ�สําหรับผูรับบริการ รอยละ 93.60 ( =4.67, S.D.= 0.47)
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1 

งานการแจงเกิด ดานคุณภาพของการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 
4.1 การใหบริการของเจาหนาท่ีรวดเร็วทันต$อ
เวลา  

4.90 0.30 มากท่ีสุด 98.00 

4.2 ความเหมาะสมในการแต$งกายบุคลิก 
ลักษณะท$าทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.63 0.50 มากท่ีสุด 92.60 

4.3 ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 4.90 0.32 มากท่ีสุด 98.00 
4.4 เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรู
ความสามารถในการใหบริการ เช$น การตอบ
ขอสงสัยใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาได 

4.88 0.37 มากท่ีสุด 97.60 

4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�
ต$าง ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดานการ
ปฏิบัติ 

4.69 0.46 มากท่ีสุด 93.80 

โดยภาพรวม 4.80 0.39 มากท่ีสุด 96.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 1 งานการแจงเกิด ดานคุณภาพของการ
ใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 
( = 4.80, S.D.= 0.39) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอโดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบว$า 
ขอ 4.3 ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ รอยละ 98.00 ( =4.90,S.D.=0.32) รองลงมา ขอ
4.1 การใหบริการของเจาหนาท่ีรวดเร็วทันต$อเวลา รอยละ 98.00 ( =4.90,S.D.=0.30) ขอ 4.4 
เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ เช$น การตอบขอสงสัยใหคําแนะนําช$วย
แกปYญหาได รอยละ 97.60 ( =4.88,S.D.=0.37) ขอ 4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�ต$าง 
ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดานการปฏิบัติ รอยละ 93.80 ( =4.69,S.D.=0.46) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2  
งานการแจงตาย โดยภาพรวม 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอน
การใหบริการ  

4.91 0.04 
มากท่ีสุด 

98.20 
2. ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

4.88 0.08 
มากท่ีสุด 97.60 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.86 0.16 มากท่ีสุด 97.20 
4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.83 0.08 มากท่ีสุด 96.60 

โดยภาพรวม 4.87 0.05 มากท่ีสุด 97.40 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2 งานการแจงตาย โดยภาพรวมอยู$

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.40 ( = 4.87, S.D.=0.05) เม่ือพิจารณาเปLน
รายดาน พบว$า ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ รอยละ 98.20 ( = 4.91, S.D. = 0.04) 
รองลงมาคือ ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 97.60 ( = 4.88, S.D. = 0.08) ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก รอยละ 97.20 ( = 4.76, S.D. = 0.20) และดานคุณภาพของการใหบริการ รอย
ละ 96.60 ( = 4.83, S.D. = 0.08)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2 
งานการแจงตาย ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
1.1 การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

4.93 0.27 มากท่ีสุด 98.60 

1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ี
ติดประกาศไว 

4.94 0.24 มากท่ีสุด 98.80 

1.3 การใหบริการตามลําดับก$อนหลัง เช$น ผู
ท่ีมาก$อนไดรับบริการก$อน เปLนตน 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 98.00 

1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเปLนไป
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.89 0.36 มากท่ีสุด 97.80 

1.5 ความรวดเร็วในการใหบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.92 0.31 มากท่ีสุด 98.40 

โดยภาพรวม 4.91 0.04 มากท่ีสุด 98.20 
 

จากตารางท่ี 4.8พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2 งานการแจงตาย ดานกระบวนการ
และข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 98.20 ( = 4.91, S.D.=0.04) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอโดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไป
หานอย พบว$า ขอ 1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ีติดประกาศไว รอยละ 98.80 ( =
4.94,S.D.=0.24) รองลงมาคือ ขอ 1.1 การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลา
การใหบริการ รอยละ 98.60 ( =4.93,S.D.=0.27) ขอ 1.5 ความรวดเร็วในการใหบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 98.40 ( =4.92,S.D.=0.31) และ 1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการ
เปLนไปเง่ือนไขท่ีกําหนด รอยละ 97.80 ( =4.89,S.D.=0.36) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2 
งานการแจงตาย ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 2 ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
2.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 

4.90 0.35 มากท่ีสุด 98.00 

2.2 เจาหนาท่ีใหบริการการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาท่ี 

4.89 0.35 มากท่ีสุด 97.80 

2.3 เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ
ใหบริการ เช$น สามารถตอบคําถามชี้แจงขอ
สงสัยใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาไดอย$างถูกตอง
น$าเชื่อถือ  

4.94 0.26 มากท่ีสุด 98.80 

2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี เช$น ไม$ขอสิ่งตอบแทน ไม$รับ
สินบนไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.73 0.44 มากท่ีสุด 94.60 

2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค 
ไม$เลือกปฏิบัติ  

4.93 0.26 มากท่ีสุด 98.60 

โดยภาพรวม 4.88 0.08 มากท่ีสุด 97.60 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2 งานการแจงตาย ดานบุคลากร
เจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 
97.60 ( = 4.88, S.D.=0.08) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
พบว$า ขอ 2.3 เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ เช$น สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยให
คําแนะนําช$วยแกปYญหาไดอย$างถูกตองน$าเชื่อถือ รอยละ 98.80 ( =4.94,S.D.=0.26) รองลงมาคือ ขอ 
2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม$เลือกปฏิบัติ รอยละ 98.60 ( =4.93,S.D.=0.26) ขอ 
2.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม รอยละ 98.00 
( =4.90,S.D.=0.35) ขอ 2.2 เจาหนาท่ีใหบริการการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 
97.80 ( =4.89,S.D.=0.35) และ ขอ 2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เช$น ไม$
ขอสิ่งตอบแทน ไม$รับสินบนไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 94.60 ( =4.73,S.D.=0.44) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2  
งานการแจงตาย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายขอ  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.1 ปIายสัญลักษณ�ประชาสัมพันธ�บอกจุด
บริการมีความชัดเจน 

4.93 0.37 มากท่ีสุด 98.60 

3.2 มีจุดช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสม
และเขาถึงไดโดยสะดวก 

4.97 0.22 มากท่ีสุด 99.40 

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ�สําหรับ
ผูรับบริการ 

4.73 0.44 มากท่ีสุด 94.60 

3.4 การเป\ดรับฟYงขอคิดเห็นต$อการ
ใหบริการ เช$น กล$องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เปLนตน 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 94.00 

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับ
บริการ 

4.99 0.09 มากท่ีสุด 99.80 

โดยรวม 4.86 0.16 มากท่ีสุด 97.20 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว$าความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2 งานการแจงตาย ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.20 
( = 4.86, S.D.=0.16) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบว$า 
ขอ 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการ รอยละ 
99.80 ( =4.99,S.D.=0.09) รองลงมาคือ ขอ 3.2 มีจุดช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสมและเขาถึงได
โดยสะดวก รอยละ 99.40 ( =4.97,S.D.=0.22) ขอ 3.1 ปIายสัญลักษณ�ประชาสัมพันธ�บอกจุดบริการ
มีความชัดเจน รอยละ 98.60 ( =4.93,S.D.=0.37) ขอ 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ�สําหรับผูรับบริการ
รอยละ 94.60 ( =4.73,S.D.=0.44) และ ขอ 3.4 การเป\ดรับฟYงขอคิดเห็นต$อการใหบริการ เช$น กล$อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม เปLนตน รอยละ 94.00 ( =4.70,S.D.=0.46) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2  
งานการแจงตาย ดานคุณภาพของการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 
4.1 การใหบริการของเจาหนาท่ีรวดเร็วทันต$อ
เวลา  

4.91 0.29 มากท่ีสุด 98.20 

4.2 ความเหมาะสมในการแต$งกาย บุคลิก 
ลักษณะท$าทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.72 0.47 มากท่ีสุด 94.40 

4.3 ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 4.91 0.30 มากท่ีสุด 98.20 
4.4 เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรู
ความสามารถในการใหบริการ เช$น การตอบ
ขอสงสัยใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาได 

4.90 0.35 มากท่ีสุด 98.00 

4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�
ต$าง ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดานการ
ปฏิบัติ 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 94.40 

โดยภาพรวม 4.83 0.08 มากท่ีสุด 96.60 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 2 งานการแจงตาย ดานคุณภาพ
ของการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 
96.40 ( = 4.83, S.D.=0.08) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
พบว$า ขอ 4.3 ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ รอยละ 98.20 ( =4.91,S.D.=0.30) 
รองลงมาคือ ขอ 4.1 การใหบริการของเจาหนาท่ีรวดเร็วทันต$อเวลา รอยละ 98.20 ( =4.91, 
S.D.=0.29) ขอ 4.4 เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ เช$น การตอบขอสงสัย
ใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาได รอยละ 98.00 ( =4.90,S.D.=0.35) ขอ 4.2 ความเหมาะสมในการแต$ง
กาย บุคลิกลักษณะท$าทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 94.40 ( =4.72,S.D.=0.47) ขอ 4.5 ใน
การจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�ต$าง ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดานการปฏิบัติ รอยละ 94.40 
( =4.72,S.D.=0.45) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 3  
งานการช$วยเหลือสาธารภัย โดยภาพรวม 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอน
การใหบริการ  

4.89 0.16 มากท่ีสุด 97.80 

2. ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

4.90 0.08 มากท่ีสุด 98.00 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.87 0.10 มากท่ีสุด 97.40 
4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.82 0.09 มากท่ีสุด 96.40 

โดยภาพรวม 4.87 0.04 มากท่ีสุด 97.40 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 3 งานการช$วยเหลือสาธารภัย โดย
ภาพรวมอยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.40 ( = 4.87, S.D.=0.04) เม่ือ
พิจารณาเปLนรายดาน พบว$า ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 
98.00 ( = 4.90, S.D. = 0.08) รองลงมาคือ ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ รอยละ 
97.80 ( = 4.89, S.D. = 0.16) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.40 
( = 4.87, S.D. = 0.10) และดานคุณภาพของการใหบริการ รอยละ 96.40 ( = 4.82, S.D. = 0.09) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.13  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานงานบริการท่ี 3  
งานการช$วยเหลือสาธารภัย  ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
โดยภาพรวม และรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
1.1 การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

4.85 0.69 มากท่ีสุด 97.00 

1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ี
ติดประกาศไว 

4.89 0.56 มากท่ีสุด 97.80 

1.3 การใหบริการตามลําดับก$อนหลัง เช$น ผู
ท่ีมาก$อนไดรับบริการก$อน เปLนตน 

4.92 0.28 มากท่ีสุด 98.40 

1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเปLนไป
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.88 0.41 มากท่ีสุด 97.60 

1.5 ความรวดเร็วในการใหบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.91 0.37 มากท่ีสุด 98.20 

โดยภาพรวม 4.89 0.16 มากท่ีสุด 97.80 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 3 งานการช$วยเหลือสาธารภัย  
ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริกา โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ย
ความพึงพอใจรอยละ 97.80 ( = 4.89, S.D.=0.16) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตาม
ค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบว$า ขอ 1.3 การใหบริการตามลําดับก$อนหลัง เช$น ผูท่ีมาก$อนไดรับบริการ
ก$อน เปLนตน รอยละ 98.40 ( =4.92,S.D.=0.28) รองลงมาคือ ขอ 1.5 ความรวดเร็วในการใหบริการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 98.20 ( =4.91, S.D.=0.37) ขอ 1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการ
ใหบริการตามท่ีติดประกาศไว รอยละ 98.20 ( =4.91,S.D.=0.37) และขอ 1.1 การติดประกาศหรือ
แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ รอยละ 97.00 (  =4.85,S.D.=0.69) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานงานบริการท่ี 3  
 งานการช$วยเหลือสาธารภัย ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ     
 โดยภาพรวม และรายขอ  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 2 ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
2.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 

4.92 0.33 มากท่ีสุด 98.40 

2.2 เจาหนาท่ีใหบริการการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาท่ี 

4.89 0.44 มากท่ีสุด 97.80 

2.3  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ
ใหบริการ เช$น สามารถตอบคําถามชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ช$วยแกปYญหาไดอย$าง
ถูกตองน$าเชื่อถือ  

4.93 0.25 มากท่ีสุด 98.60 

2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี เช$น ไม$ขอสิ่งตอบแทน ไม$รับ
สินบน ไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.81 0.39 มากท่ีสุด 96.20 

2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค 
ไม$เลือกปฏิบัติ  

4.94 0.25 มากท่ีสุด 98.80 

โดยภาพรวม 4.90 0.08 มากท่ีสุด 98.00 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 3 งานการช$วยเหลือสาธารภัย ดาน
บุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 98.00 ( = 
4.90, S.D.=0.08) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบว$า ขอ 
2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม$เลือกปฏิบัติ รอยละ 98.80 ( =4.94,S.D.=0.25) 
รองลงมาคือ ขอ 2.3  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ เช$น สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย 
ใหคําแนะนํา ช$วยแกปYญหาไดอย$างถูกตองน$าเชื่อถือ รอยละ 98.60 ( =4.93, S.D.=0.25) ขอ 2.1 
เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม รอยละ 98.40 ( =
4.92,S.D.=0.33) และขอ 2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เช$น ไม$ขอสิ่งตอบแทน 
ไม$รับสินบน ไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 96.20 ( =4.81,S.D.=0.39) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.15  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานงานบริการท่ี 3  
งานการช$วยเหลือสาธารภัย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม และรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.1 ปIายสัญลักษณ�ประชาสัมพันธ�บอกจุด
บริการมีความชัดเจน 

4.91 0.53 มากท่ีสุด 98.20 

3.2 มีจุดช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสมและ
เขาถึงไดโดยสะดวก 

4.97 0.25 มากท่ีสุด 99.40 

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ�สําหรับ
ผูรับบริการ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 96.00 

3 . 4  การ เป\ ดรั บฟY งข อ คิด เห็ นต$ อกา ร
ใหบริการ เช$น  กล$องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เปLนตน 

4.72 0.47 มากท่ีสุด 94.40 

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับ
บริการ 

4.95 0.42 มากท่ีสุด 99.00 

โดยรวม 4.87 0.10 มากท่ีสุด 97.40 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 3 งานการช$วยเหลือสาธารภัย โดย
ภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.40 ( = 4.87, 
S.D.=0.10) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบว$า ขอ 3.2 มีจุด
ช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสมและเขาถึงไดโดยสะดวก รอยละ 99.40 ( =4.97,S.D.=0.25) รองลงมา
คือ ขอ 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการ รอยละ 
99.00 ( =4.95, S.D.=0.42) เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย
เหมาะสมค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 99.40 ( =4.97,S.D.=0.19) ขอ 3.1 ปIายสัญลักษณ�
ประชาสัมพันธ�บอกจุดบริการมีความชัดเจน รอยละ 98.20 ( =4.91,S.D.=0.53) และ ขอ 3.3 ความ
เพียงพอของอุปกรณ�สําหรับผูรับบริการ รอยละ 96.00 ( =4.80,S.D.=0.44) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16  ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานงานบริการท่ี 3  
งานการช$วยเหลือสาธารภัย ดานคุณภาพของการใหบริการ โดยภาพรวม และรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 
4.1 การใหบริการของเจาหนาท่ีรวดเร็วทัน
ต$อเวลา  

4.91 0.28 มากท่ีสุด 98.20 

4.2 ความเหมาะสมในการแต$งกาย บุคลิก 
ลักษณะท$าทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.71 0.47 มากท่ีสุด 94.20 

4.3 ความครบถวน ถูกตองของการ
ใหบริการ 

4.89 0.33 มากท่ีสุด 97.80 

4.4 เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรู
ความสามารถในการใหบริการ เช$น การ
ตอบขอสงสัยใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาได 

4.91 0.32 มากท่ีสุด 98.20 

4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�
ต$าง ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดาน
การปฏิบัติ 

4.69 0.46 มากท่ีสุด 93.80 

โดยภาพรวม 4.82 0.09 มากท่ีสุด 96.40 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว$า ความพึงพอใจต$องานงานบริการท่ี 3  งานการช$วยเหลือสาธารภัย 
ดานคุณภาพของการใหบริการโดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึง
พอใจรอยละ 96.40 ( = 4.82, S.D.=0.09) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย พบว$า ขอ 4.4 เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ เช$น การตอบ
ขอสงสัยใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาได รอยละ 98.20 ( =4.91,S.D.=0.32) รองลงมาคือ ขอ 4.1 การ
ใหบริการของเจาหนาท่ีรวดเร็วทันต$อเวลา รอยละ 98.20 ( =4.91, S.D.=0.28) ขอ 4.3 ความ
ครบถวน ถูกตองของการใหบริการ รอยละ 97.80 ( =4.89,S.D.=0.33) ขอ 4.2 ความเหมาะสมใน
การแต$งกาย บุคลิกลักษณะท$าทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 98.20 ( =4.71,S.D.=0.47)    
และ ขอ 4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�ต$าง ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดานการปฏิบัติ
รอยละ 93.80 ( =4.69,S.D.=0.46) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4  
งานการจัดเก็บภาษีปIาย โดยภาพรวม  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการ
ใหบริการ  

4.80 0.09 มากท่ีสุด 96.00 

2. ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.85 0.05 มากท่ีสุด 97.00 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.86 0.09 มากท่ีสุด 97.20 
4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.83 0.07 มากท่ีสุด 96.60 

โดยภาพรวม 4.84 0.02 มากท่ีสุด 96.80 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีปIาย โดย
ภาพรวมอยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.80 ( = 4.84, S.D.=0.02) เม่ือ
พิจารณาเปLนรายดาน พบว$า ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีค$าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 97.20 ( = 4.86, S.D. = 0.09) รองลงมาคือ ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 
97.00 ( = 4.85, S.D. = 0.05) ดานคุณภาพของการใหบริการ รอยละ 97.00 ( = 4.83, S.D. = 
0.07) และ ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ รอยละ 96.00 ( = 4.80, S.D. = 0.09)
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานงานบริการท่ี 4  
งานการจัดเก็บภาษีปIาย ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  
โดยภาพรวม และรายขอ  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ  
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
1.1 การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

4.84 0.63 มากท่ีสุด 96.80 

1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการ
ตามท่ีติดประกาศไว 

4.81 0.54 มากท่ีสุด 96.20 

1.3 การใหบริการตามลําดับก$อนหลัง เช$น 
ผูท่ีมาก$อนไดรับบริการก$อน เปLนตน 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 94.60 

1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเปLนไป
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.74 0.47 มากท่ีสุด 94.80 

1.5 ความรวดเร็วในการใหบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.87 0.41 มากท่ีสุด 97.40 

โดยภาพรวม 4.80 0.09 มากท่ีสุด 96.00 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว$า ความพึงพอใจต$องานงานบริการท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีปIาย 
ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ย
ความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( = 4.80, S.D.=0.09) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตาม
ค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบว$า ขอ 1.5 ความรวดเร็วในการใหบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอย
ละ 97.40 ( =4.87,S.D.=0.41) รองลงมาคือ ขอ 1.1 การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน
และระยะเวลาการใหบริการ รอยละ 96.80 ( =4.48, S.D.=0.63) ขอ 1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการ
ใหบริการตามท่ีติดประกาศไว รอยละ 96.20 ( =4.81,S.D.=0.54) ขอ 1.4 ระยะเวลาในการรอรับ
บริการเปLนไปเง่ือนไขท่ีกําหนด รอยละ 94.80 ( =4.74,S.D.=0.47) และ 1.3 การใหบริการตามลําดับ
ก$อนหลัง เช$น ผูท่ีมาก$อนไดรับบริการก$อน เปLนตน รอยละ 94.60 ( =4.73,S.D.=0.45) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.19 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4   
งานการจัดเก็บภาษีปIาย ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวม และรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 2 ดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
2.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 

4.88 0.45 มากท่ีสุด 97.60 

2.2 เจาหนาท่ีใหบริการการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาท่ี 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 97.20 

2.3 เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ
ใหบริการ เช$น สามารถตอบคําถามชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ช$วยแกปYญหาไดอย$าง
ถูกตองน$าเชื่อถือ  

4.89 0.36 มากท่ีสุด 97.80 

2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี เช$น ไม$ขอสิ่งตอบแทน ไม$รับ
สินบน ไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 94.40 

2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค 
ไม$เลือกปฏิบัติ  

4.90 0.36 มากท่ีสุด 98.00  

โดยภาพรวม 4.85 0.05 มากท่ีสุด 97.00 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีปIาย ดาน
บุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึง
พอใจรอยละ 97.00 ( = 4.85, S.D.=0.05) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย พบว$า ขอ 2.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม$เลือกปฏิบัติ รอยละ 98.00 
( =4.90,S.D.=0.36) รองลงมาคือ ขอ 2.3 เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ เช$น สามารถ
ตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ช$วยแกปYญหาไดอย$างถูกตองน$าเชื่อถือ รอยละ 97.80 ( =4.89, 
S.D.=0.36) ขอ 2.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต$งกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม รอย
ละ 97.60 ( =4.88,S.D.=0.45) และ ขอ 2.4 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เช$น 
ไม$ขอสิ่ งตอบแทน ไม$รับสินบน ไม$หาผลประโยชน�ในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 97.80 (  =
4.89,S.D.=0.36) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.20 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4   
งานการจัดเก็บภาษีปIาย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม และรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.1 ปIายสัญลักษณ�ประชาสัมพันธ�บอกจุด
บริการมีความชัดเจน 

4.91 0.50 มากท่ีสุด 98.20 

3.2 มีจุด/ช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสมและ
เขาถึงไดโดยสะดวก 

4.91 0.53 มากท่ีสุด 98.20 

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ�สําหรับ
ผูรับบริการ 

4.78 0.41 มากท่ีสุด 95.60 

3 . 4  การ เป\ ดรั บฟY งข อ คิด เห็ นต$ อกา ร
ใหบริการ เช$น  กล$องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เปLนตน 

4.71 0.46 มากท่ีสุด 94.20 

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับ
บริการ 

4.97 0.30 มากท่ีสุด 99.40 

โดยรวม 4.86 0.09 มากท่ีสุด 97.20 
 

จากตารางท่ี 4.20พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีปIาย ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 
97.20 ( = 4.86, S.D.=0.09) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
พบว$า ขอ 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช$น หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการรอยละ 
99.40 ( =4.97,S.D.=0.30) รองลงมาคือ ขอ 3.2 มีจุด/ช$องทางใหบริการท่ีเหมาะสมและเขาถึงได
โดยสะดวก รอยละ 98.20 ( =4.91, S.D.=0.53) ขอ 3.1 ปIายสัญลักษณ�ประชาสัมพันธ�บอกจุดบริการ
มีความชัดเจน รอยละ 98.20 ( =4.91,S.D.=0.50) ขอ 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ�สําหรับผูรับบริการ
รอยละ 95.60 ( =4.78,S.D.=0.41) และ ขอ 3.4 การเป\ดรับฟYงขอคิดเห็นต$อการใหบริการ เช$น กล$อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม เปLนตน รอยละ 94.20 ( =4.71,S.D.=0.46) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.21 ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4  
งานการจัดเก็บภาษีปIาย ดานคุณภาพของการใหบริการ โดยภาพรวม และรายขอ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

ด�านท่ี 4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 
4.1 การใหบริการของเจาหนาท่ีรวดเร็วทันต$อ
เวลา  

4.87 0.46 มากท่ีสุด 97.40 

4.2 ความเหมาะสมในการแต$งกาย บุคลิก 
ลักษณะท$าทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.74 0.46 มากท่ีสุด 94.80 

4.3 ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 4.89 0.33 มากท่ีสุด 97.80 
4.4 เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรู
ความสามารถในการใหบริการ เช$น การตอบ
ขอสงสัยใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาได 

4.91 0.31 มากท่ีสุด 98.20 

4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�
ต$าง ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดานการ
ปฏิบัติ 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 94.40 

โดยภาพรวม 4.83 0.07 มากท่ีสุด 96.60 
 

ตารางท่ี 4.21 พบว$า ความพึงพอใจต$องานบริการท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีปIาย ดาน
คุณภาพของการใหบริการ โดยภาพรวมและรายขอ อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รอยละ 96.40 ( = 4.83, S.D.=0.07) เม่ือพิจารณาเปLนรายขอ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยจากมากไป
หานอย พบว$า ขอ 4.4 เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ เช$น การตอบขอ
สงสัยใหคําแนะนําช$วยแกปYญหาได รอยละ 98.20 ( =4.91,S.D.=0.31) รองลงมาคือ ขอ 4.3 ความ
ครบถวน ถูกตองของการใหบริการ รอยละ 97.80 ( =4.89, S.D.=0.33) ขอ 4.1 การใหบริการของ
เจาหนาท่ีรวดเร็วทันต$อเวลา รอยละ 97.40 ( =4.87,S.D.=0.46) ขอ 4.2 ความเหมาะสมในการแต$ง
กาย บุคลิกลักษณะท$าทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 94.80 ( =4.74,S.D.=0.46) และขอ 4.5 
ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ�ต$าง ๆ ของเจาหนาท่ีไม$เกิดปYญหาในดานการปฏิบัติ รอยละ 
94.40 ( =4.72,S.D.=0.45) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับข�อเสนอแนะต/อการปรับปรุงการให�บริการประชาชน
ของเทศบาลเมืองบ�านไผ/ อําเภอบ�านไผ/ จังหวัดขอนแก/น 

 
ตารางท่ี 4.22 ขอเสนอแนะต$อการปรับปรุงการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมืองบานไผ$  

อําเภอบานไผ$ จังหวัดขอนแก$น 

ขอเสนอแนะต$อการปรับปรุงการใหบริการประชาชน ความถ่ี รอยละ 

1. ควรมีการฝ_กอบรมเจาหนาท่ีผูใหบริการเพ่ิมความรูเปLนประจําเพ่ือรับทราบ 
นโยบายระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีจําเปLนในการใหบริการแก$ประชาชน 

15 13.76 

2. ควรปรับการใหบริการโดยการเพ่ิมเจาหนาท่ีชั่วคราวในช$วงเวลาท่ีมีผูมาใช
บริการมากหรือการปรับปรุงระยะเวลาการบริการ เช$น มีการใหบริการระหว$าง
การพักเท่ียง 

22 20.18 

3. ควรสรางขวัญและกําลังใจแก$เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานดานการใหบริการแก$
ประชาชนอย$างท่ัวถึงและเปLนธรรม 

31 28.45 

4. ควรมีการติดต้ังเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลเพ่ือใหประชาชน ไดรับ
ขอมูลข$าวสารจากทางราชการ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ�งานของเทศบาล
อย$างสมํ่าเสมอ 

41 37.61 

โดยภาพรวม 109 100.00 
 

ตารางท่ี 4.22 พบว$า ขอเสนอแนะต$อการปรับปรุงการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมือง
บานไผ$ อําเภอบานไผ$ จังหวัดขอนแก$น โดยภาพรวมท้ัง 4 งาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก$ 
ควรมีการติดต้ังเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลเพ่ือใหประชาชน ไดรับขอมูลข$าวสารจากทางราชการ มี
การโฆษณาประชาสัมพันธ�งานของเทศบาลอย$างสมํ่าเสมอ (รอยละ 37.61) ควรสรางขวัญและกําลังใจ
แก$เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานดานการใหบริการแก$ประชาชนอย$างท่ัวถึงและเปLนธรรม (รอยละ 28.45) ควร
ปรับการใหบริการโดยการเพ่ิมเจาหนาท่ีชั่วคราวในช$วงเวลาท่ีมีผูมาใชบริการมากหรือการปรับปรุง
ระยะเวลาการบริการ เช$น มีการใหบริการระหว$างการพักเท่ียง (รอยละ 20.18) และควรมีการฝ_กอบรม
เจาหนาท่ีผูใหบริการเพ่ิมความรูเปLนประจําเพ่ือรับทราบ นโยบายระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีจําเปLน
ในการใหบริการแก$ประชาชน (รอยละ 13.76) ตามลําดับ 
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4.4 สรุปผลความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ/  
อําเภอบ�านไผ/ จังหวัดขอนแก/น 
ตารางท่ี 4.23 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการประเด็นหลัก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
  (S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ค$ารอยละของค$าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการ
ใหบริการ  4.88 0.05 

มากท่ีสุด 97.60 

2. ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.87 0.02 มากท่ีสุด 97.40 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.87 0.01 มากท่ีสุด 97.40 
4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.81 0.04 มากท่ีสุด 96.20 

โดยภาพรวม 4.86 0.02 มากท่ีสุด 97.20 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว$า ระดับความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมือง
บานไผ$ อําเภอบานไผ$ จังหวัดขอนแก$น ในงานบริการท้ัง 4 งาน มีความพึงพอใจอยู/ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค/าเฉล่ียร�อยละ 97.20 ( = 4.86, S.D. = 0.02) เม่ือพิจารณาเปLนงานบริการ พบว$า อยู$ในระดับ
มากท่ีสุดทุกงานบริการ โดยเรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยคือ งานการแจงเกิด มีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 
97.60 ( = 4.88, S.D. = 0.05) รองลงมา งานการแจงตาย รอยละ 97.40 ( = 4.87, S.D. = 0.02)
งานการช$วยเหลือสาธารณภัย รอยละ 97.40 ( = 4.87, S.D. = 0.01) งานการจัดเก็บภาษีปIาย รอย
ละ 96.20 ( = 4.81, S.D. = 0.04) ดังแผนภูมิต$อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปราย และข�อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ#  

อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น ผู�วิจัยได�สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะตามลําดับ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผล 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข�อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต#อไป 
 5.4 ข�อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช� 
 

5.1 สรุปผล 

การประเมินผลความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ# อําเภอ
บ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น โดยศึกษาจากประชากรกลุ#มตัวอย#างจํานวน 377 คน ในเขตเทศบาลเมือง 
บ�านไผ# อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น ได�ผลสรุปดังต#อไปนี้  

1. ผลการวิเคราะห5ข�อมูลเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถามส#วนใหญ#เป8นเพศหญิง (คิดเป8นร�อยละ 
55.44) เพศชาย (คิดเป8นร�อยละ 44.56) อายุระหว#าง 31-50 ป> (คิดเป8นร�อยละ 36.07)  อายุ 51-60 ป> 
(คิดเป8นร�อยละ 25.99)  อายุ 18-30 ป> (คิดเป8นร�อยละ 20.42) อายุมากกว#ากว#า 60 ป> (คิดเป8นร�อยละ 
17.50) ตํ่ากว#า 18 ป> (คิดเป8นร�อยละ 6.89) ระดับการศึกษาส#วนใหญ# ประถม (คิดเป8นร�อยละ 52.78) 
มัธยมศึกษา/เทียบเท#า (คิดเป8นร�อยละ 36.37) อนุปริญญา/ปวส. (คิดเป8นร�อยละ 3.97)  ปริญญาตรี  
(คิดเป8นร�อยละ 4.77) สูงกว#าปริญญาตรี (คิดเป8นร�อยละ 2.38) และประกอบอาชีพ เกษตรกร (คิดเป8น
ร�อยละ 71.35) ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช#น ลูกจ�างรัฐ/รับจ�างท่ัวไป (คิดเป8นร�อยละ 16.71) รับราชการ 
(คิดเป8นร�อยละ 7.69) ธุรกิจส#วนตัว/ค�าขาย (คิดเป8นร�อยละ 12.73) นักเรียน/นักศึกษา (คิดเป8นร�อยละ 
4.24) และรัฐวิสาหกิจ (คิดเป8นร�อยละ 1.59) ตามลําดับ      

2. ผลการวิเคราะห5ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมือง
บ�านไผ# อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น โดยภาพรวม ท้ัง 4 งาน มีความพึงพอใจอยู#ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค#าเฉลี่ยร�อยละ 97.20 ( = 4.86, S.D. = 0.02) เม่ือพิจารณาเป8นงานบริการ พบว#า อยู#ในระดับ
มากท่ีสุดทุกงานบริการ โดยเรียงลําดับตามค#าเฉลี่ยคือ งานการแจ�งเกิด มีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 
97.60 ( = 4.88, S.D. = 0.05) รองลงมา งานการแจ�งตาย ร�อยละ 97.40 ( = 4.87, S.D. = 0.02)
งานการช#วยเหลือสาธารณภัย ร�อยละ 97.40 ( = 4.87, S.D. = 0.01) งานการจัดเก็บภาษีปLาย ร�อย
ละ 96.20 ( = 4.81, S.D. = 0.04) ปรากฏรายละเอียดต#อไปนี้ 
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2.1 ความพึงพอใจต#องานบริการท่ี 1 งานการแจ�งเกิด โดยภาพรวมอยู#ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 96.40 ( = 4.82, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณาเป8นรายด�าน พบว#า 
ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ มีค#าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 98.00 ( = 
4.90, S.D. = 0.05) รองลงมาคือ ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 97.60 
( = 4.88, S.D. = 0.18) ด�านคุณภาพของการให�บริการ มีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 95.00 ( = 
4.75, S.D. = 0.11) ด�านบุคลากรเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ มีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 94.60 ( = 
4.73, S.D. = 0.11) ปรากฏดังนี้ 

2.2 ความพึงพอใจต#องานบริการท่ี 2 งานการแจ�งตาย โดยภาพรวมอยู#ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 97.40 ( = 4.87, S.D.=0.05) เม่ือพิจารณาเป8นรายด�าน พบว#า 
ด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ ร�อยละ 98.20 ( = 4.91, S.D. = 0.04) รองลงมาคือ ด�าน
บุคลากรเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ร�อยละ 97.60 ( = 4.88, S.D. = 0.08) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ร�อยละ 97.20 ( = 4.76, S.D. = 0.20) และด�านคุณภาพของการให�บริการ ร�อยละ 96.60 ( = 
4.83, S.D. = 0.08)  ตามลําดับ 

2.3 ความพึงพอใจต#องานบริการท่ี 3 งานการช#วยเหลือสาธารภัย โดยภาพรวมอยู#ในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 97.40 ( = 4.87, S.D.=0.04) เม่ือพิจารณาเป8นรายด�าน 
พบว#า ด�านบุคลากรเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ โดยมีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 98.00 ( = 4.90, S.D. = 
0.08) รองลงมาคือ ด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ ร�อยละ 97.80 ( = 4.89, S.D. = 
0.16) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 97.40 ( = 4.87, S.D. = 0.10) 
และด�านคุณภาพของการให�บริการ ร�อยละ 96.40 ( = 4.82, S.D. = 0.09) ตามลําดับ 

2.4 ความพึงพอใจต#องานบริการท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีปLาย โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 96.80 ( = 4.84, S.D.=0.02) เม่ือพิจารณาเป8นรายด�าน 
พบว#า ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค#าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค#าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 97.20 ( = 
4.86, S.D. = 0.09) รองลงมาคือ ด�านบุคลากรเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ร�อยละ 97.00 ( = 4.85, S.D. = 
0.05) ด�านคุณภาพของการให�บริการ ร�อยละ 97.00 ( = 4.83, S.D. = 0.07) และ ด�านกระบวนการ
และข้ันตอนการให�บริการ ร�อยละ 96.00 ( = 4.80, S.D. = 0.09)ตามลําดับ 

3. ข�อเสนอแนะต#อการปรับปรุงการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ# อําเภอ
บ�านไผ# จังหวัดขอนแก#นโดยภาพรวมท้ัง 4 งาน ได�แก# ควรมีการติดต้ังเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล
เพ่ือให�ประชาชน ได�รับข�อมูลข#าวสารจากทางราชการ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ5งานของเทศบาล
อย#างสมํ่าเสมอ (ร�อยละ 37.61) ควรสร�างขวัญและกําลังใจแก#เจ�าหน�าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานด�านการให�บริการ
แก#ประชาชนอย#างท่ัวถึงและเป8นธรรม (ร�อยละ 28.45) ควรปรับการให�บริการโดยการเพ่ิมเจ�าหน�าท่ี
ชั่วคราวในช#วงเวลาท่ีมีผู�มาใช�บริการมากหรือการปรับปรุงระยะเวลาการบริการ เช#น มีการให�บริการ
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ระหว#างการพักเท่ียง (ร�อยละ 20.18) และควรมีการฝQกอบรมเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการเพ่ิมความรู�เป8นประจํา
เพ่ือรับทราบ นโยบายระเบียบ ข�อบังคับ กฎหมายท่ีจําเป8นในการให�บริการแก#ประชาชน (ร�อยละ 
13.76)  

 

5.2 อภิปรายผล  
การประเมินผลความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ# อําเภอ

บ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น มีประเด็นน#าสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้  
ผลการศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมือง 

บ�านไผ# อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#นในการบริการ 4 ด�าน คือ ด�านกระบวนการและข้ันตอนการ
ให�บริการ ด�านบุคลากรเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก และด�านคุณภาพของการ
ให�บริการ พบว#า ผู�ใช�บริหารมีความพึงพอใจร�อยละ 97.20 แสดงว#าบรรลุวัตถุประสงค5ในแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ�านไผ# อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น มีวิธีการในการจัดการองค5กรอย#างเป8นระบบและ
สร�างความแตกต#างให�กับองค5กร จึงทําให�องค5กรเกิดความเข�มแข็ง สามารถพัฒนาในองค5กรได�อย#าง
รวดเร็ว เข�าถึงประชาชนได�อย#างท่ัวถึง เม่ือเทียบกับเกณฑ5การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
ปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชน5ตอบแทนอ่ืนเป8นกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 มิติด�านคุณภาพการ 
ให�บริการ ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ขององค5การปกครองส#วนท�องถ่ิน คือระดับความพึงพอใจมากกว#าร�อยละ 95 
ข้ึนไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏว#าได� 10 คะแนน สําหรับงานบริการแต#ละด�านพบว#า 

1. ด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ พบว#า ในภาพรวมทุกด�านมีความพึงพอใจ
ร�อยละ 97.60 แสดงว#าเทศบาลเมืองบ�านไผ# อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น มีข้ันตอนการให�บริการ
อย#างเป8นระบบ ไม#ยุ#งยากซับซ�อน มีความชัดเจนต#อการให�บริการประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ให�บริการ ท้ังมีการอธิบาย ชี้แจง แนะนําข้ันตอนในการให�บริการอย#างเหมาะสม ตรงต#อความต�องการ
ของผู�รับบริการก#อนและหลังการให�บริการ 

2. ด�านบุคลากรเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ พบว#า ในภาพรวมทุกด�านมีความพึงพอใจร�อยละ 
97.40 ท้ังนี้อาจเป8นเพราะเจ�าหน�าท่ีมีความรู�ความเข�าใจสามารถให�บริการได�อย#างถูกต�องเจ�าหน�าท่ีมี
ความรู� ความสามารถในการให�บริการ ตอบข�อสักถาม ชี้แจง ข�อสงสัย ให�คําแนะนําได�อย#างชัดเจน
ถูกต�องน#าเชื่อถือเจ�าหน�าท่ีมีความซ่ือสัตย5สุจริต ในการปฏิบัติหน�าท่ี ไม#หาประโยชน5ในทางมิชอบและมี
ความพร�อมในการให�บริการมีความเอาใจใส#กระตือรือร�นเป8นมิตรในการให�บริการมีความเสมอภาคใน
การให�บริการประชาชน   

3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว#า ในภาพรวมทุกด�านมีความพึงพอใจร�อยละ 97.40 
ท้ังนี้เนื่องจากมีการให�บริการหลายช#องทางให�ผู�มารับบริการเลือกใช�บริการ มีการประชาสัมพันธ5ให�
ประชาชนรับทราบข�อมูลข#าวสารของเทศบาล สร�างความพร�อมให�กับองค5กรอย#างในการพัฒนาอย#าง
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เป8นระบบเกิดความแตกต#างในการจัดการสร�างความเข�าในในการบริการท่ีหลากหลายให�กับองค5กร มี
การรับฟVงความคิดเห็นของประชน และยึดประโยชน5ของประชาชนเป8นสําคัญ 

4. ด�านคุณภาพของการให�บริการ พบว#า ในภาพรวมทุกด�านมีความพึงพอใจร�อยละ 96.20
ท้ังนี้เนื่องการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีท่ีอํานวยความสะดวกและรวดเร็วทันต#อเวลา เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ
มีความรู�ความสามารถในการให�บริการ เช#น การตอบข�อสงสัยให�คําแนะนําช#วยแก�ปVญหาได�มีการ
จัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ5ต#าง ๆ ของเจ�าหน�าท่ีไม#เกิดปVญหาในด�านการปฏิบัติมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ท่ีจอดรถ ห�องน้ํา โทรศัพท5 สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการจากเทศบาล และเทศบาลได�ปฏิบัติ
จัดเตรียมสถานท่ี ให�บริการเป8นสัดส#วนและสะดวกความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ5ในการให�บริการ
สถานท่ีให�บริการ ท้ังภายในและภายนอกร#มรื่นมีท่ีนั่งพักสําหรับผู�มารับบริการอย#างเพียงพอ ท้ังมี
เอกสารแผ#นพับคู#มือแนะนําการให�บริการเป8นอย#างดี จึงทําให�ผู�มารับบริการมีความพึงพอใจต#อการ
ให�บริการจากเทศบาลเมืองบ�านไผ#  

ดังนั้น เทศบาลเมืองบ�านไผ# อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น มีศักยภาพสูงในการบริการ
ประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให�เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเกิดผลสัมฤทธิ์อย#าง
ยั่งยืนสําหรับองค5กรและการให�บริการอย#างต#อเนื่อง สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนผู�มารับ
บริการในงานบริการ 4 งานประกอบด�วย งานการแจ�งเกิด งานการแจ�งตาย งานการช#วยเหลือสาธารณ
ภัย และงานการจัดเก็บภาษีปLาย 

 

5.3 ข�อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช� 
1. ผู�บริหารของเทศบาลเมืองบ�านควรกําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการให�เหมาะสม

และตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ ท้ังนี้เพ่ือสร�างความม่ันใจในคุณภาพของการ
ให�บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให�บริการ 

2. ผู�บริหารและผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝYายควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานด�านคุณภาพ
การกํากับติดตามดูแลการบริหารงานและคุณภาพของการให�บริการไว�ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป> 

3. ควรมีการดําเนินการให�ความรู�และสร�างความตระหนักให�แก#ประชาชนเก่ียวกับการมีส#วน
ร#วมในการควบคุม ตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือให�การบริหารดําเนินไปอย#างโปร#งใสตามหลักการ
บริหารบ�านเมืองท่ี 
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5.4 ข�อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต*อไป 
1.ควรมีการศึกษาด�านปVจจัยท่ีส#งผลต#อคุณภาพของการให�บริการเพ่ือใช�ประกอบการ

ดําเนินการยกระดับคุณภาพการให�บริการขององค5กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด�านการให�บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน

การดําเนินการอย#างบรรลุเปLาหมายตามภารกิจ 
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คุณภาพการให*บริการของเทศบาลเมืองท(าเรือพระแท(น อําเภอท(ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. 
รายงานวิจัย.จังหวัดราชบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู(บ*านจอมบึง, 
2559. 

สมชาย ไทยวัฒนานุกูล. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลและบรรยากาศองค8
การของโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 1. ปริญญานิพนธ+การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน, 2533. 

สุรศักด์ิ นาถวิล. ความพึงพอใจของผู*ใช*ยานพาหนะต(อการปฏิบัติงานของเจ*าหน*าท่ีตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ+ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันราช
ภัฏมหาสารคาม, 2544. 

อุทัยพรรณ สุดใจ. ความพึงพอใจของผู*ใช*บริการท่ีมีต(อการให*บริการขององค8การโทรศัพท8แห(งประเทศ
ไทยจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ+ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสังคมวิทยาประยุกต8, คณะ
สังคมศาสตร8, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8, 2545. 
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3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส+ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2548). แผนยุทธศาสตร8การพัฒนาระบบราชการไทย

พ.ศ. 2546- พ.ศ.2550. สืบค*น 26 ตุลาคม 2548. จาก
www.cgd.go.th/Library/knowledge/knowledge.htm 

www.dla.go.thยุทธศาสตร8กรมส(งเสริมการปกครองท*องถ่ินพ.ศ. 2560-2569กลุ(มงานยุทธศาสตร8และ
นโยบายกองยุทธศาสตร8และแผนงาน 

http://www.banphaicity.go.th/เทศบาลเมืองบ*านไผ( (2562). ข*อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองบ*านไผ( 
อําเภอบ*านไผ( จังหวัดขอนแก(น. ขอนแก(น. (อัดสําเนา). 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ8 จันทร8โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต(อรัฐสภาวัน
พฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

ท่ีทําการนครศรีธรรมราช. การสํารวจความพึงพอใจผู*รับบริการ. (2563). สืบค*น 15 กันยายน 2563. 
จากhttps://www.pokkrongnakhon.com/datacenter/doc_download/porjai.doc 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ#  

อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น  
********** 

คําช้ีแจง  
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช�องว�าง เพ่ือแสดงความคิดเห็นของท�านเก่ียวกับความพึงพอใจ

ในการรับบริการจากองค'กรปกครองส�วนท(องถ่ิน ในด(านกระบวนการ และข้ันตอนในการให(บริการ 
เจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ และสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก  

แบบสอบถามนี้แบ�งออกเป/น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข(อมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให(บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ(านไผ� อําเภอ 

บ(านไผ� จังหวัดขอนแก�น ประกอบด(วย 
1. งานบริหารท่ี 1 งานการแจ(งเกิด  
2. งานบริหารท่ี 2 งานการแจ(งตาย  
3. งานบริหารท่ี 3 งานการช�วยเหลือสาธารณภัย  
4. งานบริหารท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีป9าย 

ตอนท่ี 3 ข(อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงการให(บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ(านไผ� 
อําเภอบ(านไผ� จังหวัดขอนแก�น 

 
 

คณะผู(วิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
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ตอนท่ี 1 
ข�อมูลท่ัวไป 

 
คําช้ีแจง 

 โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน   หน(าข(อความตามสภาพท่ีเป/นจริงเก่ียวกับตัวท�าน 

1. เพศ    
  ชาย     หญิง  

2. อายุ    
  ตํ่ากว�า 18 ป>     18 - 30 ป> 
  31 - 50 ป>      51 – 60 ป>  
  สูงกว�า 60 ป>  

3. ระดับการศึกษา   
  ประถมศึกษา    
  มัธยมศึกษา/เทียบเท�า  
  อนุปริญญา/ปวส    
  ปริญญาตรี  
  สูงกว�าปริญญาตรี 

4. อาชีพ     
  แม�บ(าน    
  เกษตรกร  
  ธุรกิจส�วนตัว/ ค(าขาย   
  รับราชการ  
  รัฐวิสาหกิจ    
  นักเรียน/นักศึกษา  
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................................................) 
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ตอนท่ี 2 
ความพึงพอใจในการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ#  

อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น  
คําช้ีแจง 

 โปรดอ�านข(อความแต�ละข(อต�อไปนี้ แล(วกาเครื่องหมาย  ( )  ลงในช�องระดับความพึงพอใจ 
เพียงข(อละ 1  เครื่องหมาย 
งานบริการท่ี 1 งานการแจ�งเกิด 

 
ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

1 ด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ      
 1.1 การติดประกาศหรือแจ(งข(อมูลเก่ียวกับข้ันตอน

และระยะเวลาการให(บริการ 
     

 1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการให(บริการตามท่ีติด
ประกาศไว( 

     

 1.3 การให(บริการตามลําดับก�อนหลัง เช�น ผู(ท่ีมา
ก�อนได(รับบริการก�อน เป/นต(น 

     

 1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเป/นไปเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

     

 1.5 ความรวดเร็วในการให(บริการภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

     

2 ด(านบุคลากรเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ      
 2.1 เจ(าหน(าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต�งกายสุภาพ

การวางตัวเรียบร(อยเหมาะสม 
     

 2.2 เจ(าหน(าท่ีให(บริการการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน(าท่ี 

     

 2.3  เจ(าหน(าท่ีมีความรู(ความสามารถในการให(บริการ 
เช�น สามารถตอบคําถามชี้แจงข(อสงสัย ให(คําแนะนํา 
ช�วยแก(ปIญหาได(อย�างถูกต(องน�าเชื่อถือ  

     

 2.4 เจ(าหน(าท่ีมีความซ่ือสัตย'สุจริตในการปฏิบัติ      
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ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

หน(าท่ี เช�น ไม�ขอสิ่งตอบแทน ไม�รับสินบน ไม�หา
ผลประโยชน'ในทางมิชอบ ฯลฯ 

 2.5 เจ(าหน(าท่ีให(บริการด(วยความเสมอภาค ไม�เลือก
ปฏิบัติ  

     

3 ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก      
 3.1 ป9ายสัญลักษณ'ประชาสัมพันธ'บอกจุดบริการมี

ความชัดเจน 
     

 3.2 มีจุด/ช�องทางให(บริการท่ีเหมาะสมและเข(าถึงได(
โดยสะดวก 

     

 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ'สําหรับผู(รับบริการ      
 3.4 การเปLดรับฟIงข(อคิดเห็นต�อการให(บริการ เช�น 

กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป/นต(น 
     

 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น 
ห(องสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4. ด�านคุณภาพของการให�บริการ      
 4.1 การให(บริการของเจ(าหน(าท่ีรวดเร็วทันต�อเวลา       
 4.2 ความเหมาะสมในการแต�งกาย บุคลิก 

ลักษณะท�าทางของเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ 
     

 4.3 ความครบถ(วน ถูกต(องของการให(บริการ      
 4.4 เจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการมีความรู(ความสามารถใน

การให(บริการ เช�น การตอบข(อสงสัยให(คําแนะนํา
ช�วยแก(ปIญหาได( 

     

 4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ'ต�าง ๆ 
ของเจ(าหน(าท่ีไม�เกิดปIญหาในด(านการปฏิบัติ 

     

 
 
 



125 

งานบริการท่ี 2 งานการแจ�งตาย 
 
ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

1 ด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ      
 1.1 การติดประกาศหรือแจ(งข(อมูลเก่ียวกับข้ันตอน

และระยะเวลาการให(บริการ 
     

 1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการให(บริการตามท่ีติด
ประกาศไว( 

     

 1.3 การให(บริการตามลําดับก�อนหลัง เช�น ผู(ท่ีมา
ก�อนได(รับบริการก�อน เป/นต(น 

     

 1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเป/นไปเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

     

 1.5 ความรวดเร็วในการให(บริการภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

     

2 ด(านบุคลากรเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ      
 2.1 เจ(าหน(าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต�งกายสุภาพ

การวางตัวเรียบร(อยเหมาะสม 
     

 2.2 เจ(าหน(าท่ีให(บริการการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน(าท่ี 

     

 2.3  เจ(าหน(าท่ีมีความรู(ความสามารถในการให(บริการ 
เช�น สามารถตอบคําถามชี้แจงข(อสงสัย ให(คําแนะนํา 
ช�วยแก(ปIญหาได(อย�างถูกต(องน�าเชื่อถือ  

     

 2.4 เจ(าหน(าท่ีมีความซ่ือสัตย'สุจริตในการปฏิบัติ
หน(าท่ี เช�น ไม�ขอสิ่งตอบแทน ไม�รับสินบน ไม�หา
ผลประโยชน'ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

 2.5 เจ(าหน(าท่ีให(บริการด(วยความเสมอภาค ไม�เลือก
ปฏิบัติ  

     

3 ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก      
 3.1 ป9ายสัญลักษณ'ประชาสัมพันธ'บอกจุดบริการมี      
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ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

ความชัดเจน 
 3.2 มีจุด/ช�องทางให(บริการท่ีเหมาะสมและเข(าถึงได(

โดยสะดวก 
     

 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ'สําหรับผู(รับบริการ      
 3.4 การเปLดรับฟIงข(อคิดเห็นต�อการให(บริการ เช�น 

กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป/นต(น 
     

 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น 
ห(องสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4. ด�านคุณภาพของการให�บริการ      
 4.1 การให(บริการของเจ(าหน(าท่ีรวดเร็วทันต�อเวลา       
 4.2 ความเหมาะสมในการแต�งกาย บุคลิก 

ลักษณะท�าทางของเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ 
     

 4.3 ความครบถ(วน ถูกต(องของการให(บริการ      
 4.4 เจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการมีความรู(ความสามารถใน

การให(บริการ เช�น การตอบข(อสงสัยให(คําแนะนํา
ช�วยแก(ปIญหาได( 

     

 4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ'ต�าง ๆ 
ของเจ(าหน(าท่ีไม�เกิดปIญหาในด(านการปฏิบัติ 
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งานบริการท่ี 3 งานการช#วยเหลือสาธารณภัย 
 
ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

1 ด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ      
 1.1 การติดประกาศหรือแจ(งข(อมูลเก่ียวกับข้ันตอน

และระยะเวลาการให(บริการ 
     

 1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการให(บริการตามท่ีติด
ประกาศไว( 

     

 1.3 การให(บริการตามลําดับก�อนหลัง เช�น ผู(ท่ีมา
ก�อนได(รับบริการก�อน เป/นต(น 

     

 1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเป/นไปเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

     

 1.5 ความรวดเร็วในการให(บริการภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

     

2 ด(านบุคลากรเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ      
 2.1 เจ(าหน(าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต�งกายสุภาพ

การวางตัวเรียบร(อยเหมาะสม 
     

 2.2 เจ(าหน(าท่ีให(บริการการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน(าท่ี 

     

 2.3  เจ(าหน(าท่ีมีความรู(ความสามารถในการให(บริการ 
เช�น สามารถตอบคําถามชี้แจงข(อสงสัย ให(คําแนะนํา 
ช�วยแก(ปIญหาได(อย�างถูกต(องน�าเชื่อถือ  

     

 2.4 เจ(าหน(าท่ีมีความซ่ือสัตย'สุจริตในการปฏิบัติ
หน(าท่ี เช�น ไม�ขอสิ่งตอบแทน ไม�รับสินบน ไม�หา
ผลประโยชน'ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

 2.5 เจ(าหน(าท่ีให(บริการด(วยความเสมอภาค ไม�เลือก
ปฏิบัติ  

     

3 ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก      
 3.1 ป9ายสัญลักษณ'ประชาสัมพันธ'บอกจุดบริการมี      
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ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

ความชัดเจน 
 3.2 มีจุด/ช�องทางให(บริการท่ีเหมาะสมและเข(าถึงได(

โดยสะดวก 
     

 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ'สําหรับผู(รับบริการ      
 3.4 การเปLดรับฟIงข(อคิดเห็นต�อการให(บริการ เช�น 

กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป/นต(น 
     

 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น 
ห(องสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4. ด�านคุณภาพของการให�บริการ      
 4.1 การให(บริการของเจ(าหน(าท่ีรวดเร็วทันต�อเวลา       
 4.2 ความเหมาะสมในการแต�งกาย บุคลิก 

ลักษณะท�าทางของเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ 
     

 4.3 ความครบถ(วน ถูกต(องของการให(บริการ      
 4.4 เจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการมีความรู(ความสามารถใน

การให(บริการ เช�น การตอบข(อสงสัยให(คําแนะนํา
ช�วยแก(ปIญหาได( 

     

 4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ'ต�าง ๆ 
ของเจ(าหน(าท่ีไม�เกิดปIญหาในด(านการปฏิบัติ 
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งานบริการท่ี 4 งานการจัดเก็บภาษีป:าย 
 
ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

1 ด�านกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการ      
 1.1 การติดประกาศหรือแจ(งข(อมูลเก่ียวกับข้ันตอน

และระยะเวลาการให(บริการ 
     

 1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการให(บริการตามท่ีติด
ประกาศไว( 

     

 1.3 การให(บริการตามลําดับก�อนหลัง เช�น ผู(ท่ีมา
ก�อนได(รับบริการก�อน เป/นต(น 

     

 1.4 ระยะเวลาในการรอรับบริการเป/นไปเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

     

 1.5 ความรวดเร็วในการให(บริการภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

     

2 ด(านบุคลากรเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ      
 2.1 เจ(าหน(าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต�งกายสุภาพ

การวางตัวเรียบร(อยเหมาะสม 
     

 2.2 เจ(าหน(าท่ีให(บริการการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน(าท่ี 

     

 2.3  เจ(าหน(าท่ีมีความรู(ความสามารถในการให(บริการ 
เช�น สามารถตอบคําถามชี้แจงข(อสงสัย ให(คําแนะนํา 
ช�วยแก(ปIญหาได(อย�างถูกต(องน�าเชื่อถือ  

     

 2.4 เจ(าหน(าท่ีมีความซ่ือสัตย'สุจริตในการปฏิบัติ
หน(าท่ี เช�น ไม�ขอสิ่งตอบแทน ไม�รับสินบน ไม�หา
ผลประโยชน'ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

 2.5 เจ(าหน(าท่ีให(บริการด(วยความเสมอภาค ไม�เลือก
ปฏิบัติ  

     

3 ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก      
 3.1 ป9ายสัญลักษณ'ประชาสัมพันธ'บอกจุดบริการมี      



130 

 
ท่ี 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด  
(1) 

ความชัดเจน 
 3.2 มีจุด/ช�องทางให(บริการท่ีเหมาะสมและเข(าถึงได(

โดยสะดวก 
     

 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ'สําหรับผู(รับบริการ      
 3.4 การเปLดรับฟIงข(อคิดเห็นต�อการให(บริการ เช�น 

กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป/นต(น 
     

 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น 
ห(องสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

4. ด�านคุณภาพของการให�บริการ      
 4.1 การให(บริการของเจ(าหน(าท่ีรวดเร็วทันต�อเวลา       
 4.2 ความเหมาะสมในการแต�งกาย บุคลิก 

ลักษณะท�าทางของเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการ 
     

 4.3 ความครบถ(วน ถูกต(องของการให(บริการ      
 4.4 เจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการมีความรู(ความสามารถใน

การให(บริการ เช�น การตอบข(อสงสัยให(คําแนะนํา
ช�วยแก(ปIญหาได( 

     

 4.5 ในการจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ'ต�าง ๆ 
ของเจ(าหน(าท่ีไม�เกิดปIญหาในด(านการปฏิบัติ 
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ตอนท่ี  3 
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงการให�บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ�านไผ#  

อําเภอบ�านไผ# จังหวัดขอนแก#น 
 
คําช้ีแจง  ให(ท�านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข(อเสนอแนะการปรับปรุงการให(บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองบ(านไผ� อําเภอบ(านไผ� จังหวัดขอนแก�น ดังนี้ 
 

1.  ท�านมีข(อเสนอแนะการปรับปรุงการให(บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ(านไผ� อําเภอบ(านไผ� 
จังหวัดขอนแก�น ด(านงานการแจ(งเกิด อย�างไร 
 ข(อเสนอแนะ...........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.  ท�านมีข(อเสนอแนะการปรับปรุงการให(บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ(านไผ� อําเภอบ(านไผ� 
จังหวัดขอนแก�น ด(านงานการแจ(งตาย อย�างไร 
 ข(อเสนอแนะ...........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ท�านมีข(อเสนอแนะการปรับปรุงการให(บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ(านไผ� อําเภอบ(านไผ� 
จังหวัดขอนแก�น ด(านงานการช�วยเหลือสาธารณภัย อย�างไร 
 ข(อเสนอแนะ...........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ท�านมีข(อเสนอแนะการปรับปรุงการให(บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ(านไผ� อําเภอบ(านไผ� 
จังหวัดขอนแก�น ด(านงานการจัดเก็บภาษีป9าย อย�างไร 
 ข(อเสนอแนะ...........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 

 

 


