บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น โทร252272-340.
ที่
ขก ๘๙๘๐๑/2764
วันที่ 16 ตุลำคม 2764
เรื่อง รำยงำนผลคะแนนประเมินควำมพึงพอใจ

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
ตำมที่ ทำงองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลหัวหนอง ได้ ขอควำมร่ วมมื อให้ ทำงมหำวิทยำลั ย
มหำสำรคำม ดำเนินกำรออกสำรวจเพื่อประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรและ
กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพกำรให้ บ ริ ก ำรขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลหั ว หนอง ใน 4 ด้ ำ น ได้ แ ก่
ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก เพื่อพิจำรณำงำนบริกำรจำนวน 4 งำนบริกำร คือ 1. งำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิ บำล 2. งำนบริกำรด้ำ นรำยได้ หรื อภำษี 0. งำนบริ กำรด้ ำนโยธำ และกำรขออนุ ญำตปลู ก
สิ่งก่อสร้ำง 4. งำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรกำรสังคม นั้น
บัดนี้ ทำงมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ส่งมอบแบบประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนองประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2764 เป็นที่เรียบร้อย
แล้วจึงขอรำยงำน ให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำสั่งกำรต่อไป
(ลงชื่อ)
(นำงธนพร พูลทวี)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ความเห็นหัวหน้าสานักปลัด อบต.
........................................................
........................................................
จ่ำเอก
(สุปชัย นวลพุดชำ)
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
..........................................................................
......................... ................................................
(นำงรพีพรรณ นวลวิทยำพงศ์)
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัด อบต.หัวหนอง
.........................................................
.........................................................
(นำยจิรวิชญ์ ป้องชำรี)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
....................................................................
....................................................................
(นำยสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง

-2รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
เพศชำย จำนวน 170 คน ร้อยละ 44.22
เพศหญิง จำนวน 190 คน ร้อยละ 77.52
พบว่ำข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมเพื่อวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัว
หนอง ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดจำนวน 046 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.52
รองลงมำ คือ เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 44.22
2.อายุ
ต่ำกว่ำ 12 ปี
จำนวน 13 คน ร้อยละ 2.29
อำยุ 12–03 ปี จำนวน 27 คน ร้อยละ 5.20
อำยุ 01–73 ปี จำนวน 102 คน ร้อยละ 09.22
อำยุ 71-63 ปี จำนวน 135 คน ร้อยละ 03.92
อำยุสูงกว่ำ 63 ปี
จำนวน 66 คน ร้อยละ 19.32
รวม 046 คน ร้อยละ 133
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมเพื่อวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 046 คน ส่วนใหญ่มีอำยุ 01-73 ปี คิดเป็นร้อยละ 09.22
รองลงมำ คือ กลุ่มอำยุ 71-63 ปี คิดเป็นร้อยละ 03.92 และต่ำสุด คือกลุ่มอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
คิดเป็นร้อยละ 2.29
3.การศึกษา
ประถม
จำนวน 141 คน ร้อยละ 43.57
มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ จำนวน 120 คน ร้อยละ 07.77
อนุปริญญำ/ปวส.
จำนวน 23 คน ร้อยละ 7.52
ปริญญำตรี
จำนวน 77 คน ร้อยละ 17.93
สูงกว่ำปริญญำตรี
จำนวน
5 คน ร้อยละ 2.32
รวม
046 คน ร้อยละ 133
พบว่ำข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมเพื่อวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัว
หนอง ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 046 คน ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ คิดเป็น
ร้อยละ 43.57 รองลงมำ คือ อนุปริญญำ/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 07.77 และ ต่ำสุด คือ
กำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 2.32
4.อาชีพหลัก
แม่บ้ำน
จำนวน 93 คน ร้อยละ 19.19
เกษตรกร
จำนวน 149 คน ร้อยละ 70.37
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย จำนวน 64 คน ร้อยละ 12.25
รับรำชกำร
จำนวน 22 คน ร้อยละ 4.95
รัฐวิสำหกิจ
จำนวน
5 คน ร้อยละ 2.26
รวม
046 คน ร้อยละ 133
พบว่ำข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมเพื่อวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัว
หนอง ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดจำนวน 046 คน ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 70.37

-0รองลงมำ คือ อำชีพแม่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 19.19 และต่ำสุด คือ อำชีพรัฐวิสำหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 2.26
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ
1.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
97.10
มำกที่สุด
2.ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
97.19
มำกที่สุด
0.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
97.24
มำกที่สุด
4.ด้ำนอำคำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก
97.21
มำกที่สุด
พบว่ำระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลในภำพรวม ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหัวหนอง อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 พบว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.24
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่
97.12
มำกที่สุด
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว
1.2 มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
97.19
มำกที่สุด
ให้บริกำร
1.0 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง 97.23
มำกที่สุด
และแนะนำขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลำ 97.23
มำกที่สุด
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.7 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำม
97.17
มำกที่สุด
เหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริหำร
1.6 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง 97.16
มำกที่สุด
โดยรวม
95.18
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมงำนบริกำรด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12 พบว่ำควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนใน
กำรให้บริกำร มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อย
ละ 97.23
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
2.1 มีช่องทำงกำนให้บริกำรเพียงพอ
97.12
มำกที่สุด
ต่อผู้ใช้บริกำร
2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 97.17
มำกที่สุด
ผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร
2.0 มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง
97.10
มำกที่สุด
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหำและข้อ
97.12
มำกที่สุด
คิดเห็นของผู้รับบริกำร
2.7 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 97.23
มำกที่สุด
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2.6 เข้ำถึงช่องทำงให้บริกำรที่รวดเร็ว
มำกที่สุด
และสะดวก
2.5 มีกำรจัดโครงกำรออกบริเวณ
97.22
มำกที่สุด
นอกสถำนที่
โดยรวม
95.19
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมงำนบริกำรด้ำนช่องทำงกำนให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด โดย
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 พบว่ำมีกำรจัดโครงกำรออกบริกำนนอกสถำนที่ มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.22
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
0.1 เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพอัธยำศัยดี
97.12
มำกที่สุด
แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสม
0.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัว
97.25
มำกที่สุด
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
0.0 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.32
มำกที่สุด
เอำใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
0.4 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 97.22
มำกที่สุด
ในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบข้อซักถำม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่ำงชัดเจน
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
0.7 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.12
มำกที่สุด
เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ
0.6 เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
97.19
มำกที่สุด
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯ
โดยรวม
95.19
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมงำนบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 เมื่อพิจำรณำพบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯลฯ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจร้อยละ 97.19
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
4.1 สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน สะดวก 97.22
มำกที่สุด
ในกำรเดินทำงมำรับบริกำร
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำม 97.12
มำกที่สุด
สะดวกเช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ
4.0 ควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำร 97.16
มำกที่สุด
โดยรวม
4.4 “ควำมเพียงพอ”ของอุปกรณ์/
97.16
มำกที่สุด
เครื่องมือในกำรให้บริกำร

-74.7 “คุณภำพและควำมทันสมัย”ของ 97.33
มำกที่สุด
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริกำร
4.6 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำม 97.14
มำกที่สุด
เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร
4.5 มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
97.26
มำกที่สุด
ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำยฯ
โดยรวม 97.21 พบว่ำระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำล ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก อยู่ในระดับมำกที่สุด
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.21 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำมีป้ำยข้อควำมบอกจุด
บริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำยฯโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.42
ความพึงพอใจในงานบริการ ด้านที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ
1.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
97.10
มำกที่สุด
2.ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
97.19
มำกที่สุด
0.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
97.24
มำกที่สุด
4.ด้ำนอำคำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก
97.21
มำกที่สุด
โดยรวม 97.19 พบว่ำระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลในภำพรวมของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึ งพอใจ
ร้อยละ 97.24
พบว่ำระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลในภำพรวม ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหัวหนอง อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 พบว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.24
งานบริการที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่
97.10
มำกที่สุด
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว
1.2 มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
97.13
มำกที่สุด
ให้บริกำร
1.0 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง 97.33
มำกที่สุด
และแนะนำขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลำ 97.04
มำกที่สุด
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.7 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำม
97.32
มำกที่สุด
เหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริหำร

-61.6 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง 97.102
มำกที่สุด
โดยรวม
95.13
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในในงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหัวหนอง ด้ำนขั้นตอน โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12 พบว่ำควำมชัดเจนในกำร
อธิบำย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
2.1 มีช่องทำงกำนให้บริกำรเพียงพอ
97.19
มำกที่สุด
ต่อผู้ใช้บริกำร
2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 94.99
มำกที่สุด
ผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร
2.0 มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง
97.10
มำกที่สุด
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหำและข้อ
97.12
มำกที่สุด
คิดเห็นของผู้รับบริกำร
2.7 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 97.26
มำกที่สุด
2.6 เข้ำถึงช่องทำงให้บริกำรที่รวดเร็ว
97.22
มำกที่สุด
และสะดวก
2.5 มีกำรจัดโครงกำรออกบริเวณ
97.01
มำกที่สุด
นอกสถำนที่
โดยรวม
95.19
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หัวหนอง ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
97.19
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 พบว่ำมีกำรจัดโครงกำรออกบริกำนนอกสถำนที่ มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.01
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
ระดับควำมพึงพอใจ
0.1 เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพอัธยำศัยดี
97.04
มำกที่สุด
แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสม
0.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัว
97.05
มำกที่สุด
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
0.0 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
94.29
มำกที่สุด
เอำใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
0.4 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 97.72
มำกที่สุด
ในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบข้อซักถำม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่ำงชัดเจน
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
0.7 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.23
มำกที่สุด

-5เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ
0.6 เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
97.32
มำกที่สุด
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯ
โดยรวม
95.24
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุดโดยมีค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจร้อยละ 97.24 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำร เช่น ตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้องน่ำเชื่อถือ มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.72
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
4.1 สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน สะดวก 97.22
มำกที่สุด
ในกำรเดินทำงมำรับบริกำร
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำม 97.12
มำกที่สุด
สะดวกเช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ
4.0 ควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำร 97.16
มำกที่สุด
โดยรวม
4.4 “ควำมเพียงพอ”ของอุปกรณ์/
97.16
มำกที่สุด
เครื่องมือในกำรให้บริกำร
4.7 “คุณภำพและควำมทันสมัย”ของ 97.33
มำกที่สุด
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริกำร
4.6 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำม 97.14
มำกที่สุด
เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร
4.5 มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
97.26
มำกที่สุด
ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำยฯ
โดยรวม 97.21 พบว่ำระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำล ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก อยู่ในระดับมำกที่สุด
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.21 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำมีป้ำยข้อควำมบอกจุด
บริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำยฯโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.42
งานบริการที่ 2 ด้านรายได้หรือภาษี
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ
1.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
97.16
มำกที่สุด
2.ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
97.23
มำกที่สุด
0.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
97.11
มำกที่สุด
4.ด้ำนอำคำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก
97.16
มำกที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษีในภำพรวม ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หัวหนอง อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.16 เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำน พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23

-2ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
97.22

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่
มำกที่สุด
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว
1.2 มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
97.23
มำกที่สุด
ให้บริกำร
1.0 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง 97.22
มำกที่สุด
และแนะนำขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลำ 97.33
มำกที่สุด
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.7 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำม
97.33
มำกที่สุด
เหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริหำร
1.6 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง 97.22
มำกที่สุด
โดยรวม
95.16
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในในงำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษี ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.16 เมื่อ
พิจำรณำตำมด้ำนย่อย พบว่ำขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบ ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน มีควำมชัดเจน มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 96.22
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
2.1 มีช่องทำงกำนให้บริกำรเพียงพอ
97.12
มำกที่สุด
ต่อผู้ใช้บริกำร
2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 97.26
มำกที่สุด
ผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร
2.0 มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง
97.33
มำกที่สุด
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหำและข้อ
97.30
มำกที่สุด
คิดเห็นของผู้รับบริกำร
2.7 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 97.25
มำกที่สุด
2.6 เข้ำถึงช่องทำงให้บริกำรที่รวดเร็ว
97.01
มำกที่สุด
และสะดวก
2.5 มีกำรจัดโครงกำรออกบริเวณ
97.04
มำกที่สุด
นอกสถำนที่
โดยรวม
95.20
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษี ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23
เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำมีกำรจัดโครงกำรออกบริกำรนอกสถำนที่ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.04

-9ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
97.13

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ระดับควำมพึงพอใจ
0.1 เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพอัธยำศัยดี
มำกที่สุด
แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสม
0.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัว
97.23
มำกที่สุด
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
0.0 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.33
มำกที่สุด
เอำใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
0.4 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 97.13
มำกที่สุด
ในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบข้อซักถำม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่ำงชัดเจน
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
0.7 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.17
มำกที่สุด
เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ
0.6 เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
97.32
มำกที่สุด
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯ
โดยรวม
95.11
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษี ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุดโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
97.11 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัวเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
4.1 สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน สะดวก 97.22
มำกที่สุด
ในกำรเดินทำงมำรับบริกำร
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำม 97.10
มำกที่สุด
สะดวกเช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ
4.0 ควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำร 97.11
มำกที่สุด
โดยรวม
4.4 “ควำมเพียงพอ”ของอุปกรณ์/
97.22
มำกที่สุด
เครื่องมือในกำรให้บริกำร
4.7 “คุณภำพและควำมทันสมัย”ของ 97.11
มำกที่สุด
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริกำร
4.6 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำม 97.39
มำกที่สุด
เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร
4.5 มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
97.27
มำกที่สุด
ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำยฯ

-13โดยรวม 97.16 พบว่ำระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนรำยได้ หรือภำษี
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.16 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำมีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำยฯโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.27
งานบริการที่ 3 ด้านโยธาและการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ
1.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
97.20
มำกที่สุด
2.ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
97.17
มำกที่สุด
0.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
97.23
มำกที่สุด
4.ด้ำนอำคำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก
97.20
มำกที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง ในภำพรวมทั้ง 4
ด้ำน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
97.23 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนอำคำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.20
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่
97.22
มำกที่สุด
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว
1.2 มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
97.26
มำกที่สุด
ให้บริกำร
1.0 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง 97.03
มำกที่สุด
และแนะนำขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลำ 97.32
มำกที่สุด
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.7 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำม
97.47
มำกที่สุด
เหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริหำร
1.6 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง 97.33
มำกที่สุด
โดยรวม
95.23
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในในงำนบริกำรด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 97.20 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อย พบว่ำระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม ตรงต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.47
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
2.1 มีช่องทำงกำนให้บริกำรเพียงพอ
97.12
มำกที่สุด
ต่อผู้ใช้บริกำร
2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 97.15
มำกที่สุด
ผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร
2.0 มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง
97.03
มำกที่สุด
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2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหำและข้อ
มำกที่สุด
คิดเห็นของผู้รับบริกำร
2.7 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 97.30
มำกที่สุด
2.6 เข้ำถึงช่องทำงให้บริกำรที่รวดเร็ว
97.32
มำกที่สุด
และสะดวก
2.5 มีกำรจัดโครงกำรออกบริเวณ
97.12
มำกที่สุด
นอกสถำนที่
โดยรวม
95.15
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตก่อสร้ำง ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อย
ละ 97.17 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำมีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.03
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
ระดับควำมพึงพอใจ
0.1 เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพอัธยำศัยดี
97.37
มำกที่สุด
แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสม
0.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัว
97.14
มำกที่สุด
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
0.0 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.22
มำกที่สุด
เอำใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
0.4 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 97.21
มำกที่สุด
ในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบข้อซักถำม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่ำงชัดเจน
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
0.7 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.22
มำกที่สุด
เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ
0.6 เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
97.03
มำกที่สุด
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯ
โดยรวม
95.20
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูก
สิ่งก่อสร้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์
สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ โดยมีค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจร้อยละ 97.03
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
4.1 สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน สะดวก 97.02
มำกที่สุด
ในกำรเดินทำงมำรับบริกำร
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4.2 ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำม
มำกที่สุด
สะดวกเช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ
4.0 ควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำร 97.25
มำกที่สุด
โดยรวม
4.4 “ควำมเพียงพอ”ของอุปกรณ์/
97.20
มำกที่สุด
เครื่องมือในกำรให้บริกำร
4.7 “คุณภำพและควำมทันสมัย”ของ 97.21
มำกที่สุด
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริกำร
4.6 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำม 97.23
มำกที่สุด
เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร
4.5 มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
97.22
มำกที่สุด
ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำยฯ
โดยรวม 97.20 พบว่ำระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนโยธำและกำรขอ
อนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.20 เมื่อพิจำรณำพบว่ำ สถำนที่ตั้งของ
หน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.02
งานบริการที่ 4 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ
1.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
97.12
มำกที่สุด
2.ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
97.21
มำกที่สุด
0.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
97.23
มำกที่สุด
4.ด้ำนอำคำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก
97.14
มำกที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคมในภำพรวม ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหัวหนอง อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12 เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.21
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่
97.30
มำกที่สุด
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว
1.2 มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
97.23
มำกที่สุด
ให้บริกำร
1.0 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง 97.25
มำกที่สุด
และแนะนำขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลำ 97.16
มำกที่สุด
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
1.7 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำม
97.12
มำกที่สุด
เหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริหำร

-101.6 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง 97.20
มำกที่สุด
โดยรวม
95.18
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหัวหนอง ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
97.12 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อย พบว่ำขั้นตอนในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจร้อยละ 97.25
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
2.1 มีช่องทำงกำนให้บริกำรเพียงพอ
97.24
มำกที่สุด
ต่อผู้ใช้บริกำร
2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 97.16
มำกที่สุด
ผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร
2.0 มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง
97.35
มำกที่สุด
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหำและข้อ
97.10
มำกที่สุด
คิดเห็นของผู้รับบริกำร
2.7 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 97.24
มำกที่สุด
2.6 เข้ำถึงช่องทำงให้บริกำรที่รวดเร็ว
97.01
มำกที่สุด
และสะดวก
2.5 มีกำรจัดโครงกำรออกบริเวณ
97.03
มำกที่สุด
นอกสถำนที่
โดยรวม
95.21
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจร้อยละ 97.21เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยมีกำรจัดโครงกำรออกบริกำรนอกสถำนที่
ผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.03
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
ระดับควำมพึงพอใจ
0.1 เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพอัธยำศัยดี
97.24
มำกที่สุด
แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสม
0.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัว
97.05
มำกที่สุด
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
0.0 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.21
มำกที่สุด
เอำใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และมี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
0.4 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 97.33
มำกที่สุด
ในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบข้อซักถำม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่ำงชัดเจน
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
0.7 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
97.32
มำกที่สุด
เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ
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0.6 เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
มำกที่สุด
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯ
โดยรวม
95.20
มากที่สุด
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุดโดยมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัวเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.05
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
4.1 สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน สะดวก 97.21
มำกที่สุด
ในกำรเดินทำงมำรับบริกำร
4.2 ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำม 97.22
มำกที่สุด
สะดวกเช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ
4.0 ควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำร 97.11
มำกที่สุด
โดยรวม
4.4 “ควำมเพียงพอ”ของอุปกรณ์/
97.02
มำกที่สุด
เครื่องมือในกำรให้บริกำร
4.7 “คุณภำพและควำมทันสมัย”ของ 97.14
มำกที่สุด
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริกำร
4.6 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำม 97.33
มำกที่สุด
เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร
4.5 มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
97.33
มำกที่สุด
ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำยฯ
โดยรวม 97.14 พบว่ำระดับควำมพึงพอใจระดับควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคม ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก อยู่ในระดับมำก
ที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.14 เมื่อพิจำรณำตำมด้ำนย่อยพบว่ำ “ควำมเพียงพอ”
ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.02
สรุปผลกำรสำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หัวหนอง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นหลัก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
1.ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่1
97.19
มำกที่สุด
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล
2.ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่2
97.16
มำกที่สุด
ด้ำนรำยได้หรือภำษี
0.ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 0
97.23
มำกที่สุด
ด้ำนโยธำและกำรขออนุญำตปลูก
สิ่งก่อสร้ำง
4.ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 4
97.12
มำกที่สุด
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ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
95.18
มากที่สุด
พบว่า ระดับควำมพึงพอใจงำนบริกำรทั้ง 4 งำนบริกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง อยู่
ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12 เมื่อพิจำรณำเป็นงำนบริกำร พบว่ำ
ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23 รองลงมำ คือ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล โดยมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 ควำมพึงพอใจในงำนงำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวั สดิกำรสังคม
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12 และควำมพึงพอใจในงำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษี โดย
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.16 ตำมลำดับ
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
กำรศึกษำครั้งนี้ สรุปผลกำรศึกษำดังต่อไปนี้
1.ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ
2.สรุปผล
0.อภิปรำยผล
4.ข้อเสนอแนะ
1.ความมุ่งหมายของการศึกษา
ศึกษำระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนช่องทำง
กำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก แก่ผู้มำรับบริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตำมภำรกิจที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง 4 งำนบริกำร คือ
1. งำนบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล
2. งำนบริกำรด้ำนรำยได้หรือภำษี
3. งำนบริกำรด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง
4. งำนบริกำรด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม
2.สรุปผล
กำรศึกษำประเมินผลระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษำจำกประชำชกรกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน
046 คนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้
ผลกำรศึกษำ พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หัวหนอง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในภำพรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำกที่สุดโดยมีค่ำเฉลี่ยควำม
พึง พอใจร้ อยละ 97.12 เมื่ อพิ จ ำรณำเป็นรำยด้ ำ น พบว่ ำ ด้ ำ นช่ องทำงกำรให้ บริ กำรและด้ ำ น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ บริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 รองลงมำ คื อ
ด้ ำ นขั้ นตอนกำรให้ บริ กำร และด้ ำ นสิ่ ง อำนวยควำมสะดวก โดยมี ค่ ำ เฉลี่ ยควำมพึ ง พอใจร้ อยละ
97.12 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมำกที่สุดเช่นกัน
เมื่อพิจำรณำงำนบริ กำร 4 งำน ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 0 ด้ำนโยธำ และกำรขอ
อนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23 รองลงมำคือ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19 ควำมพึงพอใจในงำนบ
ริกำที่ 4 ด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12 และ
ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 2 ด้ำนรำยได้หรือภำษี โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.16

-16ตำมลำดับซึ่งจัดอยู่ในระดับมำกที่สุดเช่นกัน
จำกผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีศักยภำพสูงในกำรให้บริกำรที่ดี
และให้บริกำรด้วยควำมเป็นกลำง ยุติธรรม เสมอภำค สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
3.อภิปรายผล
จำกผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นน่ำสนใจนำมำอภิปลำยรำยผล ดังนี้
ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในกำรบริกำร 4 ด้ำน คือ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนช่องทำง
กำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำ นสิ่งอำนวยควำมสะดวก ของ 4 งำนบริกำร พบว่ำใน
ภำพรวมมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรร้อยละ 97.12 แสดงว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนองว่ำด้วยกำรบริหำรองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่
มีควำมชัดเจนควำมพร้อม มีควำมสำมัคคี เป็นอันดีในหน่วยงำน สอดคล้องกับทฤษฎีกำรบริหำรงำน
ของ POSDCoRB ใน 5 ขั้ นตอนและเมื่ อเที ยบกั บเกณฑ์ กำรประเมินประสิทธิ ภำพกำรปฏิบัติง ำน
รำชกำรเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ตัวชี้วัด
ที่ 2.1 ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น คื อ ระดั บควำมพึ ง พอใจมำกกว่ ำ ร้ อยละ 97 ขึ้ นไป
คะแนนเต็ม 13 ผลปรำกฏว่ำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนองได้ 13 คะแนน สำหรับแต่ละด้ำน
พบว่ำ
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรพบว่ำ ในภำพรวมทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12
แสดงว่ำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนองมีกำรวำงแผนงำนล่วงหน้ำและจัดเตรียมกำรพร้อมเพื่อกำร
บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง และประชำชนมีควำมพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมำ สมเชย กล่ำวว่ำกำ ร
วำงแผนงำนที่ดีและประชำชนมีควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมสำเร็จ ขององค์กรเป็นกำรแสดงถึงเจต
คติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 2 ทำง ระหว่ำงผู้ให้กับผู้รับ
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร พบว่ำ ในภำพรวมทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำงให้ผู้มำรับบริกำรเลือกใช้
บริกำร มีกำรประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ อบต. มีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน และยึดประโยชน์ของประชำชนเป็นสำคัญ
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร พบว่ำในภำพรวมทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมควำมต้องกำร
เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรมีควำมเอำใจใส่กระตือรือร้น เป็นมิตร ในกำรให้บริกำรมีควำม
เสมอภำคในกำรซักถำมให้คำแนะนำแก่ประชำชนผู้มำรับบริกำรอย่ำงเพียงพอสอดคล้องกันแนวคิดของ
สมิตสัชชุกรที่กล่ำวถึงควำมพึงพอใจในบริกำรว่ำระดับผลของกำรบริกำรสูงกว่ำควำมคำดหวัง ก็จะทำให้
เกิดควำมพึงพอใจแต่ถ้ำผลที่ได้รับจำกบริกำรสูงกว่ำควำมคำดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดควำมประทับใจก็จะส่งผล
ให้ ผู้ ใ ช้ กลั บไปใช้ บริ กำรซ้ ำอี ก จึ ง กล่ ำ วได้ ว่ำ ควำมพึ ง พอใจในบริ กำรเป็ น ภำวกำรณ์ แสดงออกถึ ง
ควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลอันเป็นผลมำจำกกำรเปรียบเทียบกำรรับรู้สิ่งที่ได้รับจำกกำรบริกำรไม่ว่ำ
จะเป็นกำรรับบริกำรหรือกำรให้บริกำรในระดับที่ตรงกับกำรรับรู้สิ่งที่คำดหวังเกี่ยวกับกำรบริกำรนั้นซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและควำมพึงพอใจในงำนของผู้ให้บริกำร
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่ำในภำพรวมทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12

-155. ซึ่งเป็นควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรที่สูงและเป็นกำรตอบคำถำมของกำรบริกำรใน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ที่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้
ปฏิบัติจัดหน้ำที่ให้บริกำรจัดเป็นสัดส่วนและสะดวก ควำมเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในกำรให้บริกำร
สถำนที่ ให้บริ กำรทั้ งภำยในและภำยนอกมี ควำมสะอำด และร่มรื่ น ที่ นั่งพัก สำหรับผู้ มำรับบริกำร
อย่ำงเพียงพอ มีเอกสำร แผ่นพับ คู่มือแนะนำกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงดี ตำมลำดับจึงทำให้ผู้มำรับ
บริกำรมีควำมพึงพอใจมำก
งานบริการ 4 งาน พบว่า
1. งำนบริกำรที่ 1 ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.19
2. งำนบริกำรที่ 2 ด้ำนรำยได้หรือภำษีฃ
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.16
0. งำนบริกำรที่ 0 ด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.23
4. งำนบริกำรที่ 4 ด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 97.12
โดยสรุป องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีศักยภำพสูงในกำร
บริกำรประชำชน ดังนั้นควรรักษำระดับกำรบริกำรให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงยั่งยืนสำหรับองค์กรตลอดไป และที่สำคัญควรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนผู้มำรับบริกำรใหม่
4. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรจำกกำรประเมินพบว่ำ
1. ผลงำนในปีที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ที่ประชำชนประทับใจ ดังนี้
- กำรดูและสวัสดิกำรและควำมเป็นอยู่ของประชำชนเป็นอย่ำงดี
- ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำรหรือกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรจัดทำแผนประจำปี
กำรแข่งขันกีฬำ และงำนประเพณีต่ำงๆ
- ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร ให้คำแนะนำที่ดี พูดจำสุภำพ สถำนที่สะอำด
- ไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน มีควำมส่องสว่ำงทั่วถึง เพียงพอต่อควำมต้องกำรของชุมชน
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สถำนที่มีควำมสะอำด บุคลำกรทำง(ครู) เพียงพอต่อกำรดูแลเด็ก
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ได้สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมทำงศำสนำของไทย เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน เช่น เทศกำลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรำนต์ ประเพณีวันเข้ำพรรษำ
เป็นต้น
- ด้ำนของรถกู้ชีพ มีกำรบริกำรที่ดี สะดวกและรวดเร็ว
- ด้ำนสำธำรณสุข ช่วงหน้ำฝน ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง มีกำนฉีดยำกันยุง
รอบหมู่บ้ำน และแจกทรำยอะเบส เพื่อกำจัดยุงลำย
- โควิด 19 ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ให้ควำมสำคัญกับกำรระบำดของโรคโค
วิด 19 ออกมำให้ควำมรู้และวิธีป้องกันตัวเอง แจกหน้ำกำกอนำมัย และเจลแอลกอฮอลล์
ด้านสาธารณสุข
- ช่วงหน้ำฝน ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง มีกำรฉีดยำกันยุงรอบหมู่บ้ำน และ
แจกทรำยอะเบส เพื่อกำจัดยุงลำย

-12- โควิด 19 ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ให้ควำมสำคัญกับกำรระบำดของโค
วิด 19 ออกมำให้ควำมรู้และวิธีป้องกันตัวเอง แจกหน้ำกำกอนำมัย และเจลแอลกอ
ฮอลล์
- ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง รณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึก กำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหัวหนอง บริหำรจัดกำรขยะและคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน และชุมชน เพื่อกำรลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
- ขั้นตอนง่ำย รวดเร็ว ประชำชนที่มำใช้บริกำร ประทับใจ เจ้ำหน้ำที่บริกำรเป็นกันเอง
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง บริกำรแจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง เพื่อหำแนวทำงช่วยเหลือ
ผู้พิกำรและคนไร้ที่พึ่ง
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง มีโครงกำรมอบสิ่งของอุปโภคให้กับผู้ประสบภัยแห้ง
แล้งและน้ำท่วม อย่ำงทั่วถึง
ด้านรายได้หรือภาษี
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมำจ่ำยภำษี อย่ำงทั่วถึง
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี เป็นกันเอง มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบทั่วถึง มี
โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่
2. สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้
- อยำกให้ขยำยไฟฟ้ำและถนน ไปยังเส้นทำงกำรเกษตร หรือ ชุดเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน
เพื่อควำมสะดวกแก่ชุมชนและเกษตรกร
- อยำกให้องค์กำรบริกำรส่วนตำบลหัวหนอง มีแผนพัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งมำกกว่ำ
นี้และให้ควำมสำคัญกำรเข้ำถึงชุมชนและกำรรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
- อยำกให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง พัฒนำแหล่งน้ำสำธำรณะ
- อยำกให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง พัฒนำถนนเพื่อกำรขนสั่งสินค้ำทำงกำรเกษตร
- อยำกให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทน
- อยำกให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ฟื้นฟูป่ำไม้และแหล่งน้ำธรรมชำติ

