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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในภาพรวม และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ                     
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จ าแนกตามงานที่มาขอรับ
บริการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการส ารวจ พบว่า 
1. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน                     

ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ระดับคะแนน  
10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ได้ดังนี้ 

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

1.4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของทั้ง 4 งาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาด
ตะเคียน จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 งานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับดังนี้ 
 2.1 งานด้านสาธารณสุข ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.87 คิดเป็นรอ้ยละ 97.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน 
 2.2  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความ               
พึงพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.82 คิดเป็นรอ้ยละ 96.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน 
 2.3  งานด้านการศึกษา ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.76 คิดเป็นรอ้ยละ 95.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

2.4 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.73 คิดเป็นรอ้ยละ 94.60 ระดับคะแนน 9 คะแนน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของภาคประชาชน นับเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันอ านาจ
การตัดสินใจทางการเมืองที่ภาคประชาชนต่างก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค และภารดรภาพนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้อ านาจ
ประชาชนได้เข้ามามีกระบวนมีส่วนร่วมการตัดสินใจตามระบบประชาธิปไตย อาทิ  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ในหมวด 5 
ว่าด้วยนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 ที่ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และในมาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตลอดจนทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในจังหวัดนั้น (คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540: 24)  

 ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งให้ความส าคัญ
เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามามีอ านาจการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้น 
ยังให้ความส าคัญเรื่องการกระจายอ านาจการปกครองตนเองผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นในหมวดที่ 9     
ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นใน มาตรา 284 ที่ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหลาย
ย่อมมีความอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ โดย
ค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นส าคัญ (คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ , 2540: 115) ซึ่งมีสอคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
(ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550: 22) ที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 ว่าด้วยแนวนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 78 ไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการตามนโยบายด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้  

1.1 บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ  

1.2 จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและ
งบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 
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1.3 การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมของ
ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

และในส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 
2550: 28) ในมาตรา 87 ที่ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท้ังในระดบัชาติและระดับท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 
 อย่างไรก็ดี ด้วยความส าคัญกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาท
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้เอง ภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญนั้น นับเป็นกลไกส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย มี
ความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ซึ่งลิขิต ธีรเวคิน (2553: 402 – 410) ได้ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่าการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ในบทบาททางการเมืองภาคประชาชนนั้น สามารถ
จ าแนกได้ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติ ได้แก่ 
สิทธิความชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การคัดค้าน การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย 
หมายถึงประชาชนทุกคนที่อยู่ในหน่วยการเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมมีหน้าที่ที่
จะปฏิบัติการบางอย่างในลักษณะของการมีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

3. สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประชาชนมีหน้าที่ไปเลือกตั้ง การติดตามการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ตุลาการ องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

4. รัฐมีหน้าที่และมีส่วนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ หน้าที่ของรัฐที่จะเปิด
โอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง 

ด้วยเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจการปกครองที่ก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับต่างๆ ดังที่ได้อธิบายไว้เบื้องต้น นั้น ก็เพ่ือให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล มีศักยภาพหรือขีด
ความสามารถในการตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นและการบริหารจัดการตนเองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานได้ทั่วถึง ซึ่งการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการ ต้องให้ความส าคัญกระบวนการมีส่วนของภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมการตัดสินใจ และ
ติดตามการบริหารจัดการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ 
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ซึ่งปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 7,850 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 5,300 แห่ง โดยรวมองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว (http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp / สืบค้นวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2565) และองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภออ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีภารกิจส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลลาด
ตะเคียน คือ งานพัฒนาท้องถิ่นและงานการให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้โดยสังเขป 
ดังนี้คือ มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีอ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายบังคับ 
คือ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และพ้ืนที่ สาธารณะ 
การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การคุ้มครอง 
ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สู้อายุ ผู้พิการ เป็นต้น 

จากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนมีภารกิจที่ครอบคลุมในทุก
ด้าน โดยการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นงานบริการขั้นพ้ืนฐาน อาทิ การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ระบบประปา 
การจัดเก็บขยะ มูลฝอย การบ ารุงรักษาถนนให้มีสภาพการใช้งานที่ สมบูรณ์ ฯลฯ และการให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะเรื่องที่กฎหมายก าหนดและส่วนใหญ่ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการกับทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนด้วยตนเอง อาทิ การเสียภาษี การยื่นค าร้องการขออนุญาตการปลูก
สร้าง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การอบรมพัฒนาอาชีพ ตามล าดับ 

ดังนั้น จากภารกิจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนดังกล่าว จึง
มีความส าคัญต่อกระบวนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อถือที่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ต่างได้รับ
บริการและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเมื่อมาติดต่อราชการ และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดตะเคียนได้ขับเคลื่อนงานบริการประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ และอยู่บนพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
หน่วยราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน เพ่ือน าผลการส ารวจดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน
และพัฒนางานให้บริการกับประชาชนด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในภาพรวม 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ 
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3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

                การส ารวจครั้งนี้ มุ่งส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ใน 4 งาน ได้แก่ 
 

     3.1.1 งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข 
     3.1.2 งานที่ 2 งานด้านการศึกษา 
     3.1.3 งานที่ 3 งานด้านโยธา 
     3.1.4 งานที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
3.2 ขอบเขตด้านประชากร/พ้ืนที่ 

                การส ารวจครั้งนี้ มุ่งส ารวจจากประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 9,757 คน (ข้อมูลประชากร ณ  มิถุนายน พ.ศ.2564) 
          3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                  การส ารวจครั้งนี้ เริ่มท าการส ารวจ ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 –  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในภาพรวม 

4.2 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ 

4.3 ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย  
และแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน แบ่งเปน็ 4 ด้าน ไดแ้ก่ 

     5.2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ได้แก่ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มี
ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน            
มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างเหมาะสม และมีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบ
ประเมินการให้บริการ 
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     5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อช่อง
ทางการให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง มีป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน        
และมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ 

     5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน –หลัง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 

     5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ     
สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีไว้ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุด
ให้บริการ สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด  มีสื่อต่างๆ เพ่ือบริการ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ มีน้ าดื่มสะอาดและ
เพียงพอต่อการให้บริการ มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ
สะดวก มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 

5.3 งานที่มาติดต่อขอรับบริการ หมายถึง งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนได้
ใหบ้ริการกับประชาชนผู้รับบริการจ านวน 4 งาน ไดแ้ก่ 

     5.3.1 งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข 
     5.3.2 งานที่ 2 งานด้านการศึกษา 
     5.3.3 งานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
     5.3.4 งานที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีกำรส ำรวจ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ
น าผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการเสนอแนะในด้านนโยบายและในการน าไปปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
5. หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปลผล 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชากร ส าหรับประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 9,759 คน (ข้อมูลประชากร 
ณ  มิถุนายน พ.ศ.2564) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาด
ตะเคียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงในยุทธ ไกยวรรณ์, 2545: 104) และสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน งานที่มาติดต่อขอรับบริการ จ านวนครั้งที่มาขอรับบริการกี่ครั้งต่อปี 
รวมจ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของการใช้บริการอ่ืนๆ ในอดีตที่
ใกล้เคียง และตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการใน 4 ด้าน ไดแ้ก่ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ให้ผู้เลือกตอบตาม
ความรู้สึก และความเชื่อเชิงประมาณค่า ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด รวมจ านวน 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับควำมพึงพอใจ  คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  5 
ระดับความพึงพอใจมาก  4 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 
ระดับความพึงพอใจน้อย  2 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 
 

เมื่อรวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉลี่ยแล้ว จะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความ       
พึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8 – 11) 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด/จ านวนชั้น 
=   (5 – 1) / 5 

  =   0.80 
ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 3 ซึ่ งเป็นตอนท้ายของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายเปิดเ พ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม กลา่วถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น จ านวน 1 ข้อ 

 

ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
1. ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ ขอบข่ายงานบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดตะเคียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัยให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ใกล้เคียง เพ่ือก าหนดขอบเขตและ
เนื้อหาแบบสอบถาม ซึ่งท าให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 

3. น าขอ้มูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจใน 4 ด้าน ได้แก่ 
     3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
     3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
     3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
     3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ลาดตะเคียนที่รับผิดชอบเพื่อช่วยตรวจสอบ และขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความ
เขา้ใจงา่ย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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5. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วมาด าเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนที่ไมใ่ช่กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

6. น าผลการตอบแบบสอบถามในข้อ 5 มาค านวณค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.980 
 
3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน เพ่ือ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อค าถามในแบบสอบถาม 
3.3 คณะผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด จ านวน 400 ฉบับ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ไดท้ั้งสิ้น 400 ฉบับ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
 
4. กำรวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล 

คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 การตรวจสอบข้อมูล  (Editing) โดยคณะผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
4.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดไว้

ส าหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

4.3 การประมวลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
     4.3.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 หาคา่ความถี่ และร้อยละ 

       4.3.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาคา่เฉลี่ยเลขคณิต และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. หลักเกณฑ์กำรค ำนวณคะแนนและกำรแปรผล 

สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
5.2 สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ 𝑋) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
5.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือคา่ S.D.)  
5.4 สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(Alpha – Coefficient) 
5.5 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ

และความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดผลโดยเอาค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัด ในส่วน
ของการก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 
5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8-11) ดังนี้ 
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                ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น 
                   =  (5 - 1) / 5 
                   =  0.80 
ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้เป็นร้อยละ โดยคณะผู้วิจัยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้ร้อยละออกมาแล้วน าไปเทียบหาค่าคะแนน
ตามเกณฑ ์ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากกว่า  ร้อยละ 95 ขึ้นไป  ระดับคะแนน 10 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 95   ระดับคะแนน 9 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 90   ระดับคะแนน 8 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน รอ้ยละ 85  ระดับคะแนน 7 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  รอ้ยละ 80  ระดับคะแนน 6 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  รอ้ยละ 75  ระดับคะแนน 5 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  รอ้ยละ 70  ระดับคะแนน 4 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน รอ้ยละ 65  ระดับคะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  รอ้ยละ 60  ระดับคะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  รอ้ยละ 55  ระดับคะแนน 1 
ระดับความพึงพอใจน้อยกว่า รอ้ยละ 50  ระดับคะแนน 0 
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บทที่ 3 
สรุปผลกำรส ำรวจ และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจ ัยเช ิงส ารวจครั ้งนี ้ ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู ้ร ับบริการที ่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ                
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลลาดตะเคียน ที่มาติดต่อขอรับบริการเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่คณะผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้อง 
กับภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี การเก็บ
รวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ฉบับ ได้รับคืนกลับมา 
400 ฉบับ คิดเป็น 100% คณะผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ โดยน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในภาพรวม 
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการจ าแนกตาม

งานที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
5. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
6. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จ าแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

7. ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากค าถามปลายเปิด 
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1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปรำจีนบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน) 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน 
 

1. ด้ำนกำยภำพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนและชุมชนหรือต ำบล (แผนที่ประกอบ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมหนู ต าบล
ลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี ประมาณ            
6 กิโลเมตร ห่างจากตัว  จังหวัดปราจีนบุรี  ประมาณ 80 กิโลเมตร มี พ้ืนที่รับผิดชอบทั้ งหมด                    
177.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 110,991 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ จดต าบลหาดนางแก้ว  และต าบลกบินทร์บุรี  อ าเภอกบินทร์บุรี 
ทิศใต ้  จดต าบลทุ่งพระยา  สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก จดต าบลเขาไม้แก้ว  ต าบลกบินทร์บุรีและต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี 
ทิศตะวันตก จดต าบลกรอกสมบูรณ์  ต าบลท่าตูม  อ าเภอศรีมหาโพธิ์ 
 

แผนที่แสดงกำรแบ่งเขต หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13 
ต ำบลลำดตะเคียน   อ ำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี 
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 แผนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน 
อ ำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี 

 
0     500     1,000  เมตร 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน พ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่

ราบลุ่ม และพ้ืนที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ร้อยละ 10  
เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร ร้อยละ 89.50 และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น ร้อยละ 5 

 
1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ  

  ภูมิอากาศมีลักษณะ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู 
  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนำว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ

แห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็นบ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 
35 – 40 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  41 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนาน
นับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  มีฝนตกเฉลี่ย
ประมาณ 900 มิลลิเมตร   

ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  17 องศา    

 
1.4  ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณร้อยละ 75 ดินลูกรังประมาณ ร้อยละ 15 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ร้อยละ 10 พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและท าสวน 
พ้ืนที่เนินเหมาะแก่การท าไร่ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย และข้าวโพด   
 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน 13 แห่ง แหล่งน้ าทั้ง 13 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับ
การอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง  สระน้ า   22 แห่ง 
    หนองน้ า 1 แห่ง  บ่อน้ าต้ืน  71 แห่ง 
    ล าคลอง  8 แห่ง  บ่อบาดาล 130 แห่ง 
    บึง  1 แห่ง  บ่อโยก   43 แห่ง 

อ่างเก็บน้ า - แห่ง  แม่น้ า    - แห่ง  
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ฝาย  9 แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  40  แห่ง  
เหมือง  - แห่ง  อ่ืนๆ (ระบุ)   - แห่ง 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็น
ไม้ยืนต้น ผลัดใบ   
 
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน มีทั้งหมด 
13 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน 5 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 5,129 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,241 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.18 จ านวน    ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 5,129 คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,241 คน คิดเป็นร้อยละ 82.18 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง 
มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน 
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และ
กรรมการหมู่บ้าน โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนา2องค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

2.1 เขตกำรปกครอง 
เดิมเป็นเขตการปกครองของหมู่ที่ 6 ต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

โดยแยกออกมา  เมื่อปี พ.ศ.2502  โดยเรียกชื่อว่าต าบลลาดตะเคียน  เริ่มแรกมีหมู่บ้าน ปกครอง จ านวน 
5 หมู่บ้าน และต่อมามีการเพ่ิมของประชากรเพ่ิมขึ้นอีก 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 13 หมู่บ้าน   ต่อมายกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6 ง หน้า 32 เมื่อ
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วันที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2538 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 177.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
110,991 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัว  จังหวัดปราจีนบุรี 
ประมาณ 80 กิโลเมตร (วัดจากศาลากลาง – แยกแขวงการทาง – แยกโคกขวาง อ าเภอศรีมหาโพธิ – 
ต าบลลาดตะเคียน) ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร (วัดจากศาลากลาง – แยกถนน
ต่ า – แยกดงพระราม – แยกประจันตคาม – แยกสามทหาร อ าเภอกบินทร์บุรี – ต าบลลาดตะเคียน) 

หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน  มีทั้งหมดจ านวน  13 หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม  นายอัครเดช  กัณหารี   เป็นก านันต าบลลาด
ตะเคียน 

หมู่ที่ 1 บ้านลาดตะเคียน  นายไพรัตน์  คงเจริญ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขาม  นางสุดใจ  สานุสันต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมหนู  นายถนอม  แววน า เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตามัน  นายฤทธิไกร  สุภะเดช เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านสระบัว (บางส่วน) นายวารินทร์  เตียงงา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านอ่างมหา   นายธ ารง  ไผ่แดง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตลาด  นายด ารง  มีคุณ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะม่วง  นายอ านาจ  พูลแข เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระท้อน นางสมบัติ  เรืองโภชน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรกรรม นายบุญชอบ  จันด า เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง  นางนฤมล  โตหยวก เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 13 บ้านลาดไพจิตร  นายส ารวม  บุญเกิด เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 

2.2 กำรเลือกตั้ง 
 เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ทั้ง
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  13  เขต ดังนี้ 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลือ
งานองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ 
เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหา
ความยากจน ฯลฯ   

จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  5,924     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 5,912     คน 
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  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (พ.ศ.2564) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 5,924  คน  จากผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น  7,319  คน  คิดเป็นร้อยละ 80.94     
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  5,912  คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  7,312 คน  คิดเป็นร้อยละ  80.85     
 

ปัจจุบันนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำฯมำจำกค ำสั่ง คสช. และปัจจุบันยัง
ไม่มีกำรเลือกตั้ง คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน 

นายพิศิษฐ   กัณหารี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
นายสิริเชษฐ์      ทองค า  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
นายวิชัย   บัวจ าปา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
นายนคร   โตด้วง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
นายปารมี   หมันเทศมัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
นายประสิทธิ์   ทิมแก้ว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
นายปรีชา ชิตตะวิณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 1 
นายสมบัติ พาโท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 2 
นายนนธชัย วงษ์เสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 4 
นายอดุลย์ เปรมอ าพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 5 
นายด ารงค์   คงเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 6 
นายไพวัล ท่าข้าม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 7 
นางอรนภา ทิมแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 8 
นายมนัส โตด้วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 10 
นายประทีป วงษ์ศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 11 
นายสันต์  บุญแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 12 
นายด าเนิน  วังกระพงษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 13 

 
3. ประชำกร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอกบินทร์  

จงัหวัดปราจีนบุรี  (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564) พบว่าต าบลลาดตะเคียนมีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 9,759 คน 
จ าแนกเป็นชาย จ านวน 4,772 คน หญิง 4,957 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,017 ครัวเรือน 
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จ ำนวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ.2561 – 2564 
ต ำบลลำดตะเคียน  อ ำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

********************************** 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน หมำยเหตุ 

1 บ้านลาดตะเคียน 434 507 512 586 นายไพรัตน์  คงเจริญ - 
2 บ้านทุ่งขาม 411 422 430 447 นางสุดใจ  สานุสันต์ - 
3 บ้านหนองนมหนู 425 441 447 462 นายถนอม   แววน า - 
4 บ้านหนองตามัน 140 142 142 148 นายฤทธิไกร  สภุะเดช - 
5 บ้านสระบัว 288 293 294 298 นายวารินทร์  เตียงงา เขต.อบต.

บางส่วน 

6 บ้านอ่างมหา 161 166 169 174 นายธ ารง  ไผ่แดง - 
7 บ้านหนองตลาด 182 187 188 193 นายด ารงค์  มีคุณ - 
8 บ้านโคกมะม่วง 143 146 148 146 นายอ านาจ  พูลแข - 
9 บ้านคลองร่วม 412 430 438 444 นายอัครเดช  กัณหาร ี ก านัน 
10 บ้านโคกกระท้อน 312 352 360 363 นางสมบัติ  เรืองโภชน์ - 
11 บ้านเกษตรกรรม 261 265 267 273 นายบุญชอบ  จันด า - 
12 บ้านโคกกลาง 290 296 302 307 นางนฤมล  โตหยวก  - 
13 บ้านลาดไพจิตร 160 164 168 174 นายส ารวม  บุญเกิด - 

รวม 3,619 3,811 3,865 4,017  
(ข้อมูลประชากร ณ  มิถุนายน พ.ศ.2564)      
    

มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  11.95  คน/ตำรำงกิโลเมตร   จ ำนวนครัวเรือน  3,478  ครัวเรือน 
 

3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร พ.ศ.2564 

กลุ่มอำยุ 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
0 – 4  ปี 291 287 578 
5 – 10  ปี 369 379 748 
11 – 15  ปี 357 316 673 
16 – 20  ป ี 342 312 654 
21 – 25  ปี 325 350 675 
26 – 30  ปี 336 358 694 
31 – 35  ปี 332 318 650 
36 – 40  ปี 376 357 733 
41 – 45  ปี 401 403 804 
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กลุ่มอำยุ 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
46 – 50  ปี 378 425 803 
51 – 55  ปี 350 375 725 
56 – 60  ปี 308 308 616 
61 – 65  ปี 199 231 430 
66 – 70  ปี 164 205 369 
71 – 75  ปี 101 132 233 
76 – 80  ปี 44 85 129 
81 – 85  ปี 43 76 119 
86 – 90  ปี 30 40 70 
90 - 95 ปี 18 23 41 

96 – 100  ปี 5 4 9 
มากกว่า 100 ปี 3 3 6 

รวม 4,772 4,987 9,759 
(ท่ีมา : ทะเบียนราษฎร์อ าเภอกบินทร์บุรี) 

 
4.สภำพทำงสังคม                                                                                                       

4.1  กำรศึกษำ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน   

1. ระดับประถมศึกษา จ านวน      4 แห่ง ได้แก่ 
 1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) หมู่ที่  1  บ้านลาดตะเคียน 
 2) โรงเรียนบ้านหนองตลาด     หมู่ที่  7  บ้านหนองตลาด 

3) โรงเรียนบ้านคลองร่วม     หมู่ที่  9  บ้านคลองร่วม     
 4) โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน     หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระท้อน 
2. ระดับมัธยมศึกษา จ านวน      1 แห่ง ได้แก่ 

1) โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบ ารุง    หมู่ที่  10  บ้านโคกกระท้อน 
3. โรงเรียนขยายโอกาส 

1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93 (บ้านลาดตะเคียน) หมู่ที่  1  บ้านลาดตะเคียน 
4. โรงเรียนอาชีวศึกษา จ านวน      1 แห่ง ได้แก่ 
 1) วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี     หมู่ที่  1 บ้านหนองนมหมู 
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5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน  จ านวน     1 แห่ง ได้แก่ 
 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน  หมู่ที่  3  บ้านหนองนมหมู 
6. โครงการร่มโพธิ์แก้ว  สาขามูลนิธิของวัดสวนแก้ว  หมู่ที่ 3  บ้านหนองนมหมู 

 
ข้อมูลสถำนศึกษำเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน 

 

ชื่อสถำนศึกษำ จ ำนวนครู ระดับกำรเปิดสอน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ลาดตะเคียน 3 ปฐมวัย 35 45 50 25 

นำงสำวอรพรรณ พูลแช่ม 
(รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์ฯ) 

โรงเรียนบ้าน
คลองร่วม 

 
 
 
 
 
 

 

5 อนุบาล 12 9 8 10 นำยสนทยำ  อำษำ
รอด อนุบาล 2 15 14 9 8 

อนุบาล 3 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 15 15 11 
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 18 15 
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 12 7 18 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 7 11 9 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 12 7 11 
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 11 13 8 

รวม 105 87 88 90  
โรงเรียนบ้าน
หนองตลาด 

4 อนุบาล 1 6 3 6 3 นำยวินัย  อินทร์
ปัญญำ อนุบาล 2 4 6 5 7 

อนุบาล 3 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 5 6 4 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 7 6 6 
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 11 8 5 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 11 6 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 8 7 10 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 8 6 

รวม 55 70 57 47  
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ชื่อสถำนศึกษำ จ ำนวนครู ระดับกำรเปิดสอน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

โรงเรียนบ้านโคก
กระท้อน 

6 อนุบาล 1 18 6 15 5 - 
อนุบาล 2 10 14 8 9 
อนุบาล 3 - - - - 

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 10 14 8 
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 13 10 16 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 13 15 9 
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 11 14 15 
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 21 11 13 
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 11 18 13 

รวม 116 99 105 88  
โรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา 93  
(บ้านลาดตะเคียน) 

29 อนุบาล 1 23 34 31 - นำยสมหมำย  สังขะวินิจ 

อนุบาล 2 42 23 36 29 
อนุบาล 3 - - - 35 

ประถมศึกษาปีที่ 1 42 41 31 39 
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 38 42 27 
ประถมศึกษาปีที่ 3 45 33 40 44 
ประถมศึกษาปีที่ 4 45 42 37 43 
ประถมศึกษาปีที่ 5 42 47 45 34 
ประถมศึกษาปีที่ 6 54 45 52 43 
มัธยมศึกษาท่ี 1 52 60 45 53 
มัธยมศึกษาท่ี 2 54 51 51 43 
มัธยมศึกษาท่ี 3 47 45 52 52 

รวม 326 303 314 294  
โรงเรียนลาด

ตะเคียนราษฎร
บ ารุง 

19 มัธยมศึกษาที่ 1 36 40 39 49 นำยพงศ์พันธ์  เจริญผล 

มัธยมศึกษาที่ 2 38 31 43 24 
มัธยมศึกษาที่ 3 36 37 30 41 
มัธยมศึกษาที่ 4 25 57 35 46 
มัธยมศึกษาที่ 5 36 22 44 29 
มัธยมศึกษาที่ 6 41 31 21 35 

รวม 212 218 212 242  
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ชื่อสถำนศึกษำ จ ำนวนครู 
ระดับกำร 
เปิดสอน 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 
ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ.

2561 
พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

วิทยาลัยการ
อาชีพกบินทร์บุรี 

78 ปวช. 1,302 1,322 1,565 1,792 นำยวิระ  ออมทรัพย์ทวี 

ปวส. 411 526 584 597 
รวม 1,713 1,848 2,149 2,389  

ที่มา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน, ส ารวจ กรกฎาคม  2564 
 

4.2 สำธำรณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เพศชาย 667 คน 
เพศหญิง  1,329 คน รวม 1,996 คน  โรคเบาหวาน เพศชาย 197 คน เพศหญิง 461 คน รวม 658 คน โรค
เอดส์ จ านวน 3 คน โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง 1 ราย 
เท่านั้น ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผู้พิการจ านวน 158 คน ผู้ป่วยติดเตียง 27 คน ผู้สูงอายุ 1,793 คน ชาย 
961 คน หญิง 832 คน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยา
เพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล 
สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
 (1)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1  แห่ง      
         -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จ านวน    -     แห่ง 
     -  คลินิกเอกชน    จ านวน    -     แห่ง    
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    (2)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลลาดตะเคียน)  
 

ล ำดับ
ที ่

กำรป่วย (กลุ่มโรค) 
ผู้ป่วย (รำย) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

1 โรคติดเชื้อและปรสิต 735 - - 146 
2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 4 22 1 2 
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความ

ผิดปกติเก่ียวกับภูมิคุ้มกัน 
5 3 4 0 

4 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ  
และเมตะบิลิสัม 

299 259 237 661 

5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 54 2 5 8 
6 โรคระบบประสาท 371 2 2 8 
7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 200 52 174 119 
8 โรคหูและปุ่มกกหู 27 2 2 3 
9 ไหลเวียนเลือด 697 601 2,073 425 
10 โรคระบบหายใจ 1,959 46 1,159 600 
11 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 791 98 120 344 
12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 328 67 101 146 
13 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง  

และเนื้อยึดเสริม 
636 197 258 560 

รวมยอดผู้ป่วย 6,106 1,351 4,136 3,022 
ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดตะเคียน ข้อมูล กรกฎาคม 2564 

 
10 อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุด  พ.ศ.2564 

 

ล ำดับ
ที ่

10 อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุด 
ผู้ป่วย (รำย) พ.ศ.2564 

รวม ชำย หญิง 

1 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 1,996 667 1,329 

2 โรคเบาหวาน 658 197 461 

3 โรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน
อ่ืนๆ 

655 292 363 
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ล ำดับ
ที ่

10 อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุด 
ผู้ป่วย (รำย) 

รวม ชำย หญิง 

4 โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ 511 221 290 

5 โรคอ่ืนๆของหลอดอาหาร กระเพาะ และดูโอเดนัม 244 90 154 

6 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 205 82 123 

7 โรคความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและในช่องปาก 175 81 94 

8 โรคฟันผุ 169 73 96 

9 โรคเยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเนื้อเยื่อบุตาอ่ืนๆ 144 61 83 

10 โรคความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิกอ่ืนๆ 

139 24 115 

รวมยอดผู้ป่วย 4,896 1,788 3,108 
ที่มา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดตะเคียน ข้อมูล กรกฎาคม 2564 

 
4.3  อำชญำกรรม 

 
4.4 ยำเสพติด  

สถิติฐำนควำมผิดคดีอำญำ (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงำน สถำนีต ำรวจภูธรสระบัว 
 คดีที่รับค ำร้องทุกข์ (คดี) จับกุมได้ (คดี) 

1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 181 175 
1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 226 224 
1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 259 257 
1 มกราคม 2564 – 29 มิถุนายน 2564 105 103 

รวม 771 759 
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ล ำดับ
ที ่

ประเภทควำมผิด 
จ ำนวนจับกุม (คน) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

1 ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต 4 4 5 1 

 1.1 ฆ่าผู้อ่ืน (คดีอุฉกรรจ์) 3 - - - 

 1.2 ท าร้ายร่างกาย 1 3 4 - 

 1.3 ข่มขืนกระท าช าเรา - 1 1 - 

 1.4 อ่ืนๆ - - - 1 

2 ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 13 5 4 1 

 2.1 ชิงทรัพย์ - - - 1 

 2.2 ลักทรัพย์ 3 3 3 - 

 2.3 กรรโชกทรัพย์ 1 - - - 

 2.4 ท าให้เสียทรัพย์ 8 2 - - 

 2.5 อ่ืนๆ     - ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 1 - 1 - 

3 ฐำนควำมผิดพิเศษ (รวบรวมข้อมูลเฉพำะ 3.1 – 3.17) 4 4 2 - 

 3.1 พ.ร.บ.ป่าไม้ - 2 - - 

 3.2 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 1 - - - 

 3.3 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 3 - - - 

 3.4 พ.ร.บ.ศุลกากร - - 2 - 

 3.5 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน - 2 - - 

4 คดีควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย 143 205 239 110 

 4.1 ยาเสพติด 104 95 92 42 

      4.1.1 ผลิต 1 - 2 - 

      4.1.2 จ าหน่าย - 3 1 - 

      4.1.3 ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 22 16 13 7 

      4.1.4 ครอบครอง 20 18 14 7 

      4.1.5 เสพยาเสพติด 61 58 62 28 
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ล ำดับ
ที ่

ประเภทควำมผิด 
จ ำนวนจับกุม (คน) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 10 14 15 14 

      4 .2 .1  อาวุ ธปืนสงคราม ( ไม่อนุญาตออก
ใบอนุญาตได้) 

- - - 14 

      4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน) 8 7 11 - 

      4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน) 1 3 - - 

      4.2.4 อื่นๆ 1 4 4 - 

 4.3 การพนัน 29 35 60 46 

      4.3.1 สลากกินรวบ 3 1 2 3 

      4.3.2 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์ 8 - - - 

      4.3.3 การพนันอื่นๆ 18 34 58 43 

 4.4 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง - 58 67 6 

 4 .5  ความผิ ด เกี่ ย วกับการควบคุ ม เ ครื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ 

- 3 - - 

      4.5.1 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 - 3 - - 

 4.6 พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 

- - 5 2 

 4.7 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

- - - 4 

ที่มา : ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูล กรกฎาคม 2564 
 

4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 
1. รับลงทะเบียนและด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ประสานช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากไร้      

 6. มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ 
7. ศูนย์ประสานงานผู้ได้รับความเดือดร้อนทางสังคม 
8. เยี่ยมบ้านและฟ้ืนฟูผู้ป่วยติดเตียง 
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ล ำดับ 
ที ่

เบี้ยยังชีพ 
จ ำนวน (คน) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,080 1,106 1,159 1,227 1,381 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 272 288 288 303 355 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3 3 3 3 20 

รวม 1,355 1,397 1,450 1,533 1,756 
 

ล ำดับ 
ที ่

เบี้ยยังชีพ 
งบประมำณ  (บำท) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1 เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
8,587,200 8,787,600 9,204,000 9,750,000 10,910,400 

2 เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

2,611,200 2,764,800 2,764,800 2,956,800 3,360,000 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

18,000 18,000 18,000 30,000 120,000 

รวม 11,216,400 11,570,400 11,986,800 12,736,800 14,390,400 
 
 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
สภาพถนนปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ที่ตัดผ่านพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จากนครราชสีมา – 
ฉะเชิงเทรา       และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 (บ้านหนองตลาด – ต าบลกรอกสมบูรณ์) ส าหรับ
ถนนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ถนนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
เป็นถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ตามล าดับ 
 ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนน                 
ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
 สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ ในสภาพดี และเชื่อมต่อกับอ าเภอ               
ศรีมหาโพธิ และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และ มีรถเข้าออก ทุกหมู่บ้านที่อยู่
ห่างไกล 
 ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรสภาพไม่ดี ถนนภายในโดยส่วนใหญ่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทาง             
เพ่ือรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดียิ่งขึ้น 
 การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
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การคมนาคมขนส่ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน มีการคมนาคมติดต่อกับ
อ าเภอต่างๆ ปัจจุบันถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และมี
ถนนสายหลักท่ีใช้เดินทางระหว่าง ต าบลและอ าเภอ จ านวน 1 สายดังนี้  

(1) มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ซึ่งผ่านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังอ าเภอกบินทร์
บุรีและอ าเภอกรอกสมบูรณ์ จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะทาง.......กิโลเมตร 

(2) ถนนลาดยางสายหนองคล้า-สระบัว เพ่ือใช้ในการเดินทางไปยังถนนหมายเลข 304 ระยะทาง
.........กิโลเมตร 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ลงทะเบียนถนนท้องถิ่น จ านวน 3  สาย มีเส้นทาง 
หลักท่ีส าคัญ จ านวน 5  สาย ดังนี้  

(1) หมายเลข  -  ถนนลาดยางสายบ้านโคกกระท้อน – บ้านหนองนมหนู ผิวจราจร กว้าง 
6 เมตร ยาว 3,575 เมตร  

(2) หมายเลข -  ถนนลาดยางสายคลองร่วม – เขาลูกช้าง  ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 
7,500 เมตร  

(3) หมายเลข ปจ.ถ 57001 ถนนสายหนองคล้า – สระบัว ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 
6,020เมตร  

(4) หมายเลข ปจ.ถ 57002 ถนนสาย บ้านคลองม่วง ผิวจราจร กว้าง  6  เมตร ยาว 
2,318 เมตร  

(5) หมายเลข ปจ.ถ. 57003 ถนนสาย บ้านลาดตะเคียน ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,450 เมตร  

ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (กำยภำพและสิ่งแวดล้อม) 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบ สภำพถนน จ ำนวนสำย 
ระยะทำง 
(กิโลเมตร) 

หมำยเหตุ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดตะเคียน 

ลาดยาง 14 40  
คอนกรีตเสริมเหล็ก 31 24.86  
ถนนลูกรัง 44 87.30  

 
5.2  กำรไฟฟ้ำ 
รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอกบินทร์บุรี  ในปัจจุบันสามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนนการแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้ง
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งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปญัหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(1)  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน 
(2)  ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  595 จุด ครอบคลุมถนน 52 สายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
5.3  กำรประปำ 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน รับผิดชอบและด าเนินการโดย

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี มีใช้อยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 3 จ านวน 22 หลังคาเรือน และระบบ
ประปาของแต่ละหมู่บ้าน  

การประปา องค์มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มี แหล่งน้ าดิบ
ในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่
สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิต
ประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณา
โครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการ
ประปา ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการใน
ปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

ข้อมูลการประปา ประจ าปี พ.ศ.2564 
(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา     จ านวน   4,017  หลังคาเรือน 
(2)  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 – 13  จ านวน       40  แห่ง 
(3)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย   จ านวน 85,000  ลบ.ม.ต่อวัน 
(4)  น้ าประปาที่ต้องการใช้   จ านวน  80,000  ลบ.ม.ต่อวัน 
(5)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

            - สระน้ า        - แหล่งน้ าผิวดิน  
            - แหล่งน้ าใต้ดิน - บึง  

5.4  โทรศัพท์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, 
TURE ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
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5.5  ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อยู่ในเขตรับผิดชอบของไปรษณีย์กบินทร์บุรี มี 3 แห่ง ได้แก่  

1. ไปรษณีย์สาขากบินทร์บุรี ตั้งอยู่ 304 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
25240 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร 

2. ไปรษณีย์สาขาเมืองเก่า ตั้งอยู่ ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร 

3. ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี  ตั้งอยู่  333 หมู่ที่  11 ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี  
ปราจีนบุรี 25010 ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

พื้นที่ต ำบลลำดตะเคียน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 
พ้ืนที่กำรเกษตร 

(ไร่) 

พ้ืนที่กำรเกษตร (ไร่) 

ท ำนำ ท ำไร่ 
ปลูก 
ไม้ผล 

เลี้ยง
สัตว์ 

ประมง 

1 บ้านลาดตะเคยีน 10,039 8,904 909 3,295 4,621 51 28 
2 บ้านทุ่งขาม 8,305 7,424 1,925 2,920 2,551 22 6 
3 บ้านหนองนมหน ู 10,694 9,403 1,890 3,705 3,767 26 15 
4 บ้านหนองตามัน 7,956 7,159 950 2,286 3,854 51 18 
5 บ้านสระบัว 10,999 9,408 1,506 2,952 4,616 307 27 
6 บ้านอ่างมหา 9,616 8,825 1,650 2,755 3,839 550 31 
7 บ้านหนองตลาด 8,323 7,513 1,024 2,995 3,418 34 42 
8 บ้านโคกมะม่วง 7,630 6,718 1,350 3,355 1,971 31 11 
9 บ้านคลองร่วม 9,590 8,875 1,180 3,930 3,708 29 28 
10 บ้านโคกกระท้อน 8,710 8,060 1,610 2,100 4,294 33 23 
11 บ้านเกษตรกรรม 6,200 5,630 1,400 2,685 532 1,000 13 
12 บ้านโคกกลาง 7,290 6,734 930 3,355 2,371 49 29 
13 บ้านลาดไพจิตร 5,639 4,679 850 1,518 2,190 18 103 

รวม 110,991 999,332 17,174 37,851 41,732 2,201 374 

 
6.1  เกษตรกรรม ในปัจจุบันประชากรเทศต าบลลาดตะเคียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการ

เกษตรผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอ าชีพ ค้าขาย
และรับจ้างทั่วไป 

6.2 กำรประมง 
มีเกษตรกรที่ท าอ าชีพประมงจ านวน 20  ราย  ได้แก่ เลี้ยงปลา  
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6.3 กำรปศุสัตว์ 
มีศูนย์วิจัยจ านวน 2 แห่ง 

1. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี มีการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน 
แพะ แกะ  

2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  มีการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ เป็ด 
3. เกษตรกรที่ท าอาชีพปศุสัตว์ จ านวน 50 ราย ได้แก่  

- เลี้ยงโค จ านวน 100 ตัว    
- กระบือ จ านวน 100 ตัว 
- เป็ด จ านวน  1 ฟาร์ม  จ านวน 15,000 ตัว  
- ไก่ จ านวน 80 ฟาร์ม จ านวน 70,000 ตัว  
- สุกร จ านวน 10 ฟาร์ม จ านวน 60,000 ตัว  

จ านวน 11 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี 

6.4  กำรบริกำรสถำนประกอบกำรด้ำนบริกำร  จ านวน 85 แห่ง แบ่งเป็น 
- โรงแรม  จ านวน   2  แห่ง   
- หอพัก/บ้านเช่า  จ านวน  50 แห่ง 
- ร้านเกมส์  จ านวน   -   แห่ง   
- บริการเสริมสวย จ านวน  10 แห่ง   
- บริการซ่อม  จ านวน  20  แห่ง 

6.5 กำรท่องเที่ยว  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบนลนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้

เกิดข้ึนในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทงจัดที่บึงโคกมะม่วง และจะพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ และประเพณีสงกรานต์จัด
ที่วัดคลองร่วม 

6.6 อุตสำหกรรม  
     1. มีนิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 แห่ง  

- บริษัทไฮเทคกบินทร์โลจิสติกส์จ ากัด จ าแนกเป็น  ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ มีการใช้พ้ืนที่ประมาณ 1,200 ไร่ 

     2. มีโรงงำนอุตสำหกรรม มีจ ำนวน 18 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกเป็นประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ท่อน้ าประปา 

เฟอร์นิเจอร์ พลาสติก และชิ้นส่วนรถยนต์ มีการใช้พ้ืนที่ประมาณ 1,000 ไร่ 
 

6.7 กำรพำณิชและกลุ่มอำชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนมีตลาดการค้าที่ส าคัญ คือ 
กำรพำณิชย์ 

การพาณิชยกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน เป็นกิจการค้าปลีกและ
ค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร สถานประกอบอาหาร และ
สินค้าอุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้   
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-  พาณิชยกรรมและบริการ จ านวน  195 แห่ง 
  -  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จ านวน 189 แห่งแบ่งเป็น 
   (1) สถานีบริการน้ ามัน จ านวน    2  แห่ง    

(2) ร้านของช า        จ านวน  100 แห่ง 
(3) ร้านขายอาหาร    จ านวน   50 แห่ง    
(4) ร้านขายรถมือสอง   จ านวน  5  แห่ง    
(5) ร้านขายของเก่า   จ านวน   15 แห่ง    
(6) ร้านขายสินค้าอ่ืนๆ จ านวน  17 แห่ง 

   (7) ตลาดนัด  จ านวน   -  แห่ง 
  -  มีการจัดตั้งกลุ่มอ าชีพ จ านวน 3  กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสาร  
2. กลุ่มทอผ้าไหม 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ผลิตสารบ ารุงดิน) 

6.8  แรงงำน 
แรงงานด้านภาคอุตสาหกรรม  ประชากรอายุระหว่าง  18 – 50 ปี การรับจ้างในโรงาน

อุตสาหกรรม บริษัท และท างานนอกพ้ืนที่และไปท างานต่างประเทศ เพราะในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการจ้างแรงงานเยอะ และมีคนนอกพ้ืนที่มาท างานในภาคอุตสาหกรรม 

แรงงานภาคเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 60 ปี บางส่วนจะไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงค่อนข้างสูงจึงท าให้เกิดการใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามา
ใช้แรงงานในพ้ืนที่ เช่น แรงงานเขมร พม่า เป็นต้น 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 

7.1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชนมีทั้งหมดจ านวน  13 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
หลังคำ
เรือน 

ประชำกร 
รวม 

เนื้อที ่
(ไร่) 

ผู้ใหญ่บ้ำน หมำยเหตุ 
ชำย หญิง 

1 ลาดตะเคียน 586 539 559 1,098 10,039 นายไพรตัน์  คงเจริญ - 
2 ทุ่งขาม 447 573 581 1,154 8,305 นางสุดใจ สานสุันต ์ - 
3 หนองนมหน ู 462 590 610 1,200 10,694 นายถนอม   แววน า - 
4 หนองตามัน 148 238 245 483 7,956 นายฤทธิไกร สภุะเดช - 
5 สระบัว 298 238 205 443 10,999 นายวารินทร์  เตยีงงา เขต.อบต.

บางส่วน 
6 อ่างมหา 174 216 249 465 9,616 นายธ ารง  ไผ่แดง - 
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หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
หลังคำ
เรือน 

ประชำกร 
รวม 

เนื้อที ่
(ไร่) 

ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมำย
เหตุ ชำย หญิง 

7 หนองตลาด 193 283 253 536 8,323 นายด ารง  มีคณุ - 
8 โคกมะม่วง 146 209 227 436 7,630 นายอ านาจ  พูลแข - 
9 คลองร่วม 444 687 705 1,392 9,590 นายอัครเดช กณัหาร ี ก านัน 
10 โคก

กระท้อน 
363 372 434 806 8,710 นางสมบัติ  เรืองโภชน์ - 

11 เกษตรกรรม 273 213 246 459 6,200 นายบุญชอบ  จันด า - 
12 โคกกลาง 307 400 430 830 7,290 นางนฤมล โตหยวก  - 
13 ลาดไพจิตร 174 214 243 457 5,639 นายส ารวม  บุญเกดิ - 

รวม 4,017 4,772 4,987 9,759 110,991   

(ข้อมูลประชากร ณ  25  มิถุนายน 2564  ทะเบียนราษฎร์อ าเภอกบินทร์บุรี)        
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  54.95 คน/ตำรำงกิโลเมตร   จ ำนวนครัวเรือน  4,017  ครัวเรือน 

 
7.2  ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 
พ้ืนที่กำรเกษตร 

(ไร่) 
พ้ืนที่กำรเกษตร (ไร่) 

ท ำนำ ท ำไร่ ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ประมง 
1 บ้านลาดตะเคยีน 10,039 8,904 909 3,295 4,621 51 28 
2 บ้านทุ่งขาม 8,305 7,424 1,925 2,920 2,551 22 6 
3 บ้านหนองนมหน ู 10,694 9,403 1,890 3,705 3,767 26 15 
4 บ้านหนองตามัน 7,956 7,159 950 2,286 3,854 51 18 
5 บ้านสระบัว 10,999 9,408 1,506 2,952 4,616 307 27 
6 บ้านอ่างมหา 9,616 8,825 1,650 2,755 3,839 550 31 
7 บ้านหนองตลาด 8,323 7,513 1,024 2,995 3,418 34 42 
8 บ้านโคกมะม่วง 7,630 6,718 1,350 3,355 1,971 31 11 
9 บ้านคลองร่วม 9,590 8,875 1,180 3,930 3,708 29 28 
10 บ้านโคกกระท้อน 8,710 8,060 1,610 2,100 4,294 33 23 
11 บ้านเกษตรกรรม 6,200 5,630 1,400 2,685 532 1,000 13 
12 บ้านโคกกลาง 7,290 6,734 930 3,355 2,371 49 29 
13 บ้านลาดไพจิตร 5,639 4,679 850 1,518 2,190 18 103 

รวม 110,991 999,332 17,174 37,851 41,732 2,201 374 
 
ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนส่วนใหญ่ ประกอบอ าชีพทาง

การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนโดยใช้พ้ืนที่ท าการเกษตร
ประมาณ 27,124.92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.69 ของพ้ืนที่ในเขตต าบลลาดตะเคียนทั้งหมด พืชที่ส าคัญส่วน
ใหญ่ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อย ยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
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7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร  
มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร ได้แก่ ล าคลอง ล าห้วย  จ านวน 10 แห่ง, ฝาย จ านวน 9 แห่ง,  

บ่อโยก จ านวน 43 แห่ง, บึง,หนอง,สระน้ าและอ่ืนๆ จ านวน 224 แห่ง 
7.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน รับผิดชอบและด าเนินการโดย

การประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอกบินทร์บุรี 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 1) ล าคลอง จ านวน           8 แห่ง 
 2) บึง  จ านวน           1 แห่ง 
แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
 1) ฝาย  จ านวน           9 แห่ง  

2) บ่อน้ าต้ืน จ านวน      71 บ่อ 
 3) บ่อบาดาล จ านวน          130 แห่ง  

4) ระบบประปา จ านวน      40 แห่ง 
 5) สระน้ า จ านวน           22 แห่ง 

 
8. ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

8.1  กำรนับถือศำสนำ 
       ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ประมาณร้อยละ 99.99 นับถือ
ศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาอื่นๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน คือ วัดและส านักสงฆ์ 5 แห่งได้แก่  

วัด  จ ำนวน  8  แห่ง  ได้แก่ 
 1) วัดหนองคล้า   หมู่ที่  1 บ้านหนองคล้า  เนื้อท่ี  32 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา 
 2) วัดบุญเกิด    หมู่ที่  2  บ้านทุ่งขาม  เนื้อท่ี  11 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 
 3) วัดป่าภาวนาธรรม   หมู่ที่  2  บ้านทุ่งขาม  เนื้อท่ี  39 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา 
 4) วัดหนองนมหมู   หมู่ที่  3  บ้านหนองนมหมู เนื้อที่  16 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา 
 5) วัดเขาลูกช้าง  หมู่ที่  5  บ้านโปร่งเข้  เนื้อท่ี  12 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา 
 6) วัดปทุมสราราม หมู่ที่  5  บ้านโปร่งเข้  เนื้อท่ี  53 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา 
 7) วัดหนองตลาด   หมู่ที่  7  บ้านหนองตลาด  เนื้อท่ี  10 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา 
 8) วัดโคกมะม่วง   หมู่ที่  8  บ้านโคกมะม่วง  เนื้อท่ี  13 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา  
 9) วัดคลองร่วมพัฒนา หมู่ที่  9  บ้านคลองร่วม  เนื้อท่ี  14 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา 
 10) วัดลาดไพรจิตร   หมู่ที่ 13 บ้านลาดไพรจิตร เนื้อท่ี  18 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา 
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ส ำนักสงฆ์  จ ำนวน   4   แห่ง   ได้แก่ 
1) ส านักสงฆ์พุทธเจริญมงคล      หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า 
2) โครงการร่มโพธิ์แก้ว 2 สาขาวัดสวนแก้ว   หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมหนู 
3) ส านักสงฆ์ถ้ าทิพย์     หมู่ที่ 5  บ้านโปร่งเข้ เนื้อท่ี  17 ไร่ 
4) ส านักสงฆ์กองเงิน     หมู่ที่ 5  บ้านโปร่งเข้ 

 
8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี 
วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
       1.  งานมาฆบูชา    เดือนกุมภาพันธ์ 

      2.  งานประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายน 
       3.  งานประเพณีเข้าพรรษา   เดือนกรกฎาคม 
       4.  งานประเพณีออกพรรษา   เดือนตุลาคม 
       5.  งานประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 
 

8.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ได้แก่ เครื่องจักรสาน ส่วนภาษาถิ่น
เป็นภาษาอีสาน 
 

8.4  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 1) ของที่ระลึก เช่น ทอผ้าไหม    

2) สินค้าพ้ืนเมือง เช่น หมูหัน 
 
9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 

9.1  น้ ำ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ได้แก่ 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 1) ล าคลอง จ านวน           8 แห่ง 
 2) บึง  จ านวน           1 แห่ง 
 บึงโคกมะม่วง หมู่ที่ 8     
แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
 1) ฝาย  จ านวน             9 แห่ง  

2) บ่อน้ าตื้น จ านวน    71 บ่อ 
 3) บ่อน้ าบาดาล จ านวน          130 แห่ง  

4) ระบบประปา จ านวน     40 แห่ง 
 5) สระน้ า จ านวน            22 แห่ง 
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9.2  ป่ำไม้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเขตที่
สาธารณะภายในต าบลลาดตะเคียน 
 

9.3  ภูเขำ 
ต าบลลาดตะเคียนมีพ้ืนที่ภูเขา ชื่อเขาลูกช้าง  เขาถ้ าทิพย์  เขากระโจม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลสระบัว 
 
9.4  คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ยังเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละ
ครัวเรือน และปัญหาการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี 
ซ่ึงอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
 

9.5 สถำนที่ท่องเที่ยว 
 ภูเขาและมีถ้ าชื่อ ถ้ าทิพย์พรเจริญ 
 
10.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 
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2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ตำรำงท่ี 3.1   สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 
เพศท่ีสาม/เพศทางเลือก 

 
163 
237 
0 

 
40.8 
59.2 

0 
รวม 400 100.0 

อำย ุ
ต่ ากว่า 24 ปี 
25 - 34 ปี 
35 - 44 ปี 
45 - 54 ปี 
55 - 64 ปี 
65 ปีขึ้นไป 

 
28 
57 
109 
90 
68 
48 

 
7.0 
14.3 
27.3 
22.5 
17.0 
12.0 

รวม 400 100.0 
ระดับกำรศึกษำ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

 
37 
111 
91 
55 
92 
14 
 0 

 
9.3 
27.8 
22.8 
13.8 
23.0 
3.5 
0.0 

รวม 400 100.0 
อำชีพ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
เกษตรกรรม/ประมง 
 

 
20 
54 
115 
104 

          96 

 
5.0 
13.5 
28.8 
26.0 
24.0 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
อำชีพ 

เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ว่างงาน 

 
8 
3 
0 

 
2.0 
0.8 
0 

รวม 400 100.0 
รำยได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 3,000 บาท 
3,001 - 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

 
7 
21 
79 
166 
127 

 
1.8 
5.3 
19.8 
41.5 
31.8 

รวม 400 100.0 
งำนที่มำติดต่อขอรับบริกำร 

งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข 
งานที่ 2 งานด้านการศึกษา 
งานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง 
งานที่ 4 งานดา้นพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
100 
100 
100 
100 

 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 

รวม 400 100.0 
ท่ำนเคยมำขอรับบริกำรงำนในข้อ 6 กี่ครั้งต่อปี 

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 
3-5 ครั้งต่อปี 
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี 

 
40 
78 
282 

 
10.0 
19.5 
70.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที ่3.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  
อำยุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

35 -44 ปี มีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมา คือ มีอายุ 45 -54  มีจ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.5และน้อยที่สุด คือ มีอายุต่ ากว่า 24 ปี มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 

ระดับกำรศึกษำ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่              
มีการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมามีการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และน้อยที่สุด คือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 14 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 



38 

      อำชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมามีอาชีพค้าขาย จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 
และน้อยที่สุด คือ มีอาชีพเกษียณอายุราชการและนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

            รำยได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่               
มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 20001 ขึ้นไป จ านวน 127คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และน้อยที่สุด คือ มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 บาท 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

งำนที่มำติดต่อขอรับบริกำร กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม    
ส่วนใหญ่ติดต่อขอรับบริการ งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 งานที่ 
2 งานด้านการศึกษา จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 งานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และงานที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

จ ำนวนครั้งที่มำขอรับบริกำรต่อปี  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการจ านวนมากกว่า 5 ครั้งต่อปี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.5 รองลงมา คือ ใช้บริการ 3-5 ครั้งต่อปี มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และน้อยที่สุด คือ                
ใช้บริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

 
3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียนในภำพรวม 

 

ตำรำงท่ี 3.2  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในภาพรวม จ าแนกตามงาน 

 
ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข 4.87 0.28 มากที่สุด 
งานที่ 2 งานด้านการศึกษา 4.76 0.37 มากที่สุด 
งานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาต

ปลูกสิ่งก่อสร้าง 
4.73 0.37 มากที่สุด 

งานที่  4 งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

4.82 0.30 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.34 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 3.2 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.79 (𝑋 = 4.79) 
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      เมื่อพิจารณาเป็นรายงาน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.87 (𝑋 
= 4.872) รองลงมา คือ งานที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (𝑋 = 4.82 น้อยที่สุด คือ งานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเทา่กับ 4.76 (𝑋 = 4.76)  
 
ตำรำงท่ี 3.3  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

มีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในภาพรวม จ าแนกตามด้าน 
 

ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร 

n = 400 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.35 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.36 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.79 0.37 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.34 มำกที่สุด 
 

 
จากตารางที่ 3.3 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.79 (𝑋 = 4.79) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก

มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.80 (𝑋 = 4.80) รองลงมา ด้านช่องทางการให้บริการ
และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.79 (𝑋 = 4.79) 
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4. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน จ ำแนกตำมงำนที่ผู้รับบริกำรมำติดต่อ 
 

1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดตะเคียน ในงานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข 

 
ตำรำงท่ี 3.4  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

มีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในงานที่ 1 ในภาพรวม 
 

ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.89 0.25 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.34 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 0.32 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.28 มำกที่สุด 
 
จากตารางที่ 3.4 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 (𝑋 = 4.86) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.89 (𝑋 = 4.89) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.85 (𝑋 = 4.85) 
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ตำรำงท่ี 3.5  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 1 งานด้าน
สาธารณสุข 

 
ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อกำร

ให้บริกำร 
n = 100 ระดับ         

ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร    
การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.88 0.32 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.89 0.31 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ
งาน 

4.92 0.27 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 4.89 0.31 มากที่สุด 
มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.91 0.28 มากที่สุด 

มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่าง
เหมาะสม 

4.88 0.32 มากที่สุด 

มีตู้รบัความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 4.88 0.32 มากที่สุด 
รวม 4.89 0.25 มำกที่สุด 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร    

มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.87 0.33 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.87 0.33 มากที่สุด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่ เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

4.84 0.36 มากที่สุด 

มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.84 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.34 มำกที่สุด 
ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร    
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.84 0.36 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.87 0.33 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.86 0.34 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.85 0.35 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.86 0.34 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.85 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.32 มำกที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

   

ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    

มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.85 0.35 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด 

4.86 0.34 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.86 0.34 มากที่สุด 
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.86 0.34 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.86 0.34 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.87 0.33 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.86 0.34 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.85 0.35 มากท่ีสุด 

รวม 4.85 0.31 มำกที่สุด 
 

 
จากตารางที่ 3.5 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในงานที่ 1 งานด้านสาธารณสุขซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้าน ไดด้ังนี้ 
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม/สภาพงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.92 (𝑋 = 4.92) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่และ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 (𝑋 = 
4.91) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีค าแนะน า/เอกสาร/
เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสมและมีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ อยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.88 (𝑋 = 4.88)  

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้บริการหลากหลายช่องทางและมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (𝑋 = 4.87) รองลงมา คือ             
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน  และมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้             
ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ4.84        (𝑋 = 4.84)  

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.87 (𝑋 = 4.87) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและ
เอาใจใส่และเจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.86 (𝑋 = 4.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.84 (𝑋 = 4.84) 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.87 (𝑋 = 4.87) รองลงมา คือ สถานที่ใหบ้ริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
โปร่ง โล่ง สะอาด มีสื่อต่างๆ เพ่ือบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการ
เหมาะสมและเพียงพอ มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ และการเดินทางมาติดต่อขอรับ
บริการสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 (𝑋 = 4.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการและมีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพออยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.88 (𝑋 = 4.88) 

 
2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 2 งานด้านการศึกษา 
 
 

ตำรำงท่ี 3.6  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 2 ในภาพรวม 

 
ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.76 0.37 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.77 0.37 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.74 0.40 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.37 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3.6 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในงานที่ 2 งานด้านการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75 (𝑋 = 4.75) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (𝑋= 4.77) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (𝑋= 4.76) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ4.74  (𝑋= 4.74)  
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ตำรำงท่ี 3.7  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ   
มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 2 งานด้านการศึกษา 
ในรายด้าน 

 
ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อกำร

ให้บริกำร 
n = 100 ระดับ         

ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร    
การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน 4.83 0.37 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.73 0.50 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ
งาน 

4.79 0.40 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 4.77 0.44 มากที่สุด 
มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.71 0.45 มากที่สุด 

มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่าง
เหมาะสม 

4.79 0.43 มากที่สุด 

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 4.71 0.57 มากที่สุด 
รวม 4.76 0.37 มำกที่สุด 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร    

มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.82 0.38 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.76 0.45 มากที่สุด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

4.73 0.44 มากที่สุด 

มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.79 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.37 มากที่สุด 
ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร   มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.77 0.44 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.68 0.56 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.77 0.44 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.74 0.44 มากที่สุด 
เจ้าหน้าทีบ่ริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.80 0.42 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.71 0.53 
มากที่สุด 

รวม 4.74 0.40 มำกที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 
 

ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   มากที่สุด 
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.71 0.51 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด 

4.75 0.47 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.75 0.50 มากที่สุด 
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.71 0.45 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.79 0.45 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.78 0.46 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.71 0.55 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.77 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.41 มำกที่สุด 
 

 
จากตารางที่ 3.7 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 2 งานด้านการศึกษา ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านไดด้ังนี้ 
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 (𝑋 = 4.83) รองลงมา มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม/สภาพงานและมีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 (𝑋 = 4.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการและมีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.71 (𝑋 = 4.71) 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (𝑋 = 4.82) รองลงมา คือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.79 (𝑋 = 4.79)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.73 (𝑋 = 4.73)  

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 (𝑋 = 4.80) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่
บริการเป็นอย่างดแีละเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ อยู่ในระดับ   มากที่สุด โดย
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (𝑋 = 4.77) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบ
ข้อซักถามได้เป็นอย่างด ีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.71    (𝑋 = 4.71) 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.79 (𝑋 = 4.79) รองลงมา คือ มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (𝑋 = 4.78) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีป้ายบอก
ทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอและการเดินทางมาติดต่อ
ขอรับบริการสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.71   (𝑋 = 4.71)  

 
3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 
ตำรำงท่ี 3.8  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

มีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 3 ในภาพรวม 
 

ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.71 0.40 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.71 0.41 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.75 0.39 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.34 มำกที่สุด 
 
จากตารางที่ 3.8 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.73  (𝑋 = 4.73) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยไดด้ังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 (𝑋 = 4.75) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.74 (𝑋 = 4.74) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและ
ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.71 (𝑋 = 4.71)  
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ตำรำงที่ 3.9  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 3 งานด้านโยธา : การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

 
ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 

ต่อกำรให้บริกำร 
n = 100 ระดับ         

ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร    
การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.82 0.38 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.73 0.50 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ
งาน 

4.74 0.48 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 4.66 0.57 มากที่สุด 
มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.69 0.46 มากที่สุด 

มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่าง
เหมาะสม 

4.69 0.146 มากที่สุด 

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 4.70 0.46 มากที่สุด 
รวม 4.71 0.40 มำกที่สุด 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร     
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.69 0.52 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.76 0.47 มากที่สุด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

4.70 0.54 มากที่สุด 

มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.69 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.41 มำกที่สุด 
ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร    
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.81 0.41 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.76 0.49 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.71 0.53 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.74 0.48 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.73 0.44 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.76 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.39 มำกที่สุด 
  



48 

ตำรำงท่ี 3.9 (ต่อ) 
 

   

ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.64 0.48 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด 

4.71 0.45 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.85 0.35 มากที่สุด 
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.80 0.40 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.80 0.40 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.71 0.51 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.69 0.50 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.78 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.34 มำกที่สุด 
 

 
จากตารางที่ 3.9 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสามารถ
พิจารณาเป็นรายด้านไดด้ังนี้ 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (𝑋 = 4.82) รองลงมา มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม/สภาพงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (𝑋 = 4.74) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.66 (𝑋 = 4.66)  

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (𝑋 = 4.76) รองลงมา คือ มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสม
กับกิจกรรม/สภาพงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (𝑋 = 4.70) และด้านที่มีคา่เฉลี่ย
น้อยสุด คือ มีการให้บริการหลากหลายช่องทางและมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.69 (𝑋 = 4.69) 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (𝑋 = 4.81) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้ม
แย้ม แจ่มใสและเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76   (𝑋 = 4.76) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.71 (𝑋 = 4.71) 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสื่อต่างๆ เพ่ือบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 
อยู่ในระดับ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 (𝑋 = 4.85) รองลงมา คือ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการ
เหมาะสมและเพียงพอและมีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 (𝑋 = 4.80) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุด
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.64 (𝑋 = 4.64) 
 

4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ตำรำงท่ี 3.10  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 4 ในภาพรวม 

 
ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.32 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.32 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.36 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.30 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.30 มำกที่สุด 
 
จากตารางที่ 3.10 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในงานที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.82 (𝑋 = 4.82) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 (𝑋 = 4.83) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ     4.81 𝑋 = 4.81)  
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ตำรำงท่ี 3.11  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 4 งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ในรายด้าน 

 
ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อกำร

ให้บริกำร 
n = 100 ระดับ         

ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร    
การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.89 0.34 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.78 0.43 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ
งาน 

4.79 0.40 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 4.81 0.44 มากที่สุด 
มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.76 0.42 มากที่สุด 

มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่า ง
เหมาะสม 

4.81 0.39 มากที่สุด 

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 4.85 0.35 มากที่สุด 
รวม 4.81 0.32 มำกที่สุด 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร    

มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.80 0.49 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.81 0.44 มากทีสุ่ด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

4.84 0.39 มากที่สุด 

มี อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.89 0.34 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.32 มำกที่สุด 
ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร    

เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างด ี 4.85 0.45 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.75 0.53 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.82 0.41 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.84 0.36 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.85 0.35 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.75 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.36 มำกที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.11 (ต่อ) 
  

ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำร 

n = 100 ระดับ         
ควำมพึงพอใจ 𝑋 S.D. 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.86 0.44 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด 

4.83 0.37 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.83 0.45 มากทีสุ่ด 
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.78 0.43 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.84 0.46 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.83 0.40 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.85 0.35 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.86 0.34 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.32 มำกที่สุด 
 

 
จากตารางที่ 3.11 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ในงานที่ 4 งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดกิารสังคม ซึ่งสามารถพิจารณาเป็น
รายด้านไดด้ังนี้ 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 (𝑋 = 4.89) รองลงมา คือ มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.85 (𝑋 = 4.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มี
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
(𝑋 = 4.76) 

 
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก

ที่สุดไปหาน้อยไดด้ังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 (𝑋 = 4.89) รองลงมา คือ มีช่องทางเลือกการให้บริการที่
เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84   (𝑋 = 4.84) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีการให้บริการหลากหลายช่องทางอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 (𝑋 = 4.80)  

 
 



52 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดีและ
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 (𝑋 = 
4.85) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.84 (𝑋 = 4.81) และเจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.81 (𝑋 = 4.84) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสและ
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.75 (𝑋 = 4.75) 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ และมีที่จอดรถ
สะดวกสบายและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.86           (𝑋 = 4.86) รองลงมา 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 (𝑋 = 4.85) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีสื่อต่างๆ เพ่ือบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.78  (𝑋 = 4.78)  
 
5. ผลกำรวิเครำะห์ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน ทั้งในภำพรวม และรำยด้ำน 
 
ตำรำงท่ี 3.12  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในภาพรวม และรายด้าน 
 

ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ ระดับ 
คะแนน (ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 96.00 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 95.80 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.80 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.00 10 

รวม 95.80 10 
 

จากตารางที่ 3.12 พบว่า ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด     
คิดเปน็ร้อยละ 95.80 ระดับคะแนนที่ได้ คือ 10 คะแนน 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าร้อยละจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 96 รองลงมาด้านช่องทางการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่                    
ผู้ให้บริการ รอ้ยละ 95.80  
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6. ผลกำรวิเครำะห์ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน จ ำแนกตำมงำนที่ประชำชนผู้รับบริกำรติดต่อขอรับบริกำรจำก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดตะเคียน 
 

ตำรำงที่ 3.13 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ จ าแนกตาม
งานทีป่ระชาชนผู้รับบริการติดตอ่ขอรับบริการจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

 

งำนที่ให้บริกำร 
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 

คะแนน ควำมพึงพอใจ ควำมพึงพอใจ 
งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข 4.87 97.40 10 
งานที่ 2 งานด้านการศึกษา 4.76 95.20 10 
งานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.73 94.60 9 

ง านที่  4 ง านด้ า น พัฒน าชุ ม ชนแล ะ
สวัสดิการสังคม 

4.82 96.40 10 

 
 

จากตารางที ่3.13 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานต่างๆ จ าแนก
ตามงานท่ีให้บริการ โดยเรียงล าดับร้อยละความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                
คิดเป็นร้อยละ 97.40  

2. งานที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 

3. งานที่ 2 งานด้านการศึกษา ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.20 

4.  งานที่ 3 งานด้านโยธา : การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.60 

 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกค ำถำมปลำยเปิด 
 7.1  ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้วิจัย 

7.1.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานควรน าผลที่ได้ในส่วนของข้อเสนอแนะน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนการ

ด าเนินงานในปีต่อไป  
7.1.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

7.1.2.1 ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

7.1.2.2 ควรศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนอย่างเปน็ระบบ 
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7.1.2.3 ควรศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนอย่างเป็นระบบ 
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ภาคผนวก ค. 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตามความเป็นจริง 
 
1.  เพศ  ชาย   หญิง   เพศที่สาม/เพศทางเลือก 

2.  อายุ   ต่ ากว่า 24 ปี   25-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 

   อ่ืนๆ ระบุ ........................  

5.  รายได้ต่อเดือน   ต่ ากว่า  3,000  บาท   3,001 - 5,000  บาท 
   5,001 - 10,000 บาท   10,001 - 20,000 บาท 
   20,001  บาทขึ้นไป  

 
6.  งานที่ทา่นมาติดต่อขอรับบรกิาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   งานที่ 1 งานดา้นสาธารณสุข 
   งานที่ 2 งานดา้นการศึกษา 
   งานที่ 3 งานดา้นโยธา : การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง 
   งานที่ 4 งานดา้นสาธารณพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
 
7.  ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ 6 ก่ีคร้ังต่อปี   
             น้อยกว่า  3  คร้ังต่อปี    
             3 - 5  ครั้งต่อปี    
             มากกว่า  5  ครั้งต่อปี 
 
 



แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจง โปรดระบุงานที่ต้องการประเมินความพึงพอใจ     

                งานที่ 1      งานที่ 2       งานที่ 3        งานที่ 4 
โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจมากที่สุด   

 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน      

3.  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      

4.  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม      

5.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ                    

6.  มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม            

7.  มีตู้รับความคิดเห็น / รับแบบประเมินการให้บริการ      

ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน      

3.  มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      

4.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ                    

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการมีความรู้ในงานท่ีบริการเป็นอย่างดี      

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส      

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ตามล าดับก่อน –หลัง      

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว      

6. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5 4 3 2 1 

1. มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ                                

2. สถานท่ีให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม   โปร่ง  โล่ง  สะอาด      

3. มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ   เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์      

4. ท่ีนั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ      

5. มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ      

6. มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ      

7. การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก      

8. มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ      

ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการบริการให้ดีขึ้น............................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  
 

 
 
 

 


