
 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใด
ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในด้าน
รายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน (มาตรา 
249) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ การ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
มากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการน้ันก็ได้ 
 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือ
การจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปพลางก่อน 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
อิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกัน
การทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ (มาตรา 250) 
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 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึง
ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถ่ินและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันได้ (มาตรา 251) 
 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 253) เป็นต้น 
 ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบที่ 1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งใบสมัคร
เข้าประกวดทั้งส้ิน 378 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลประเภทดี เลิศ จ านวน 13 แห่ง รางวัลประเภทโดด
เด่น จ านวน 90 แห่ง และรางวัลประเภททั่วไป จ านวน 275 แห่ง ซ่ึงจากการคัดกรอง ใบสมัคร
ของคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่าน
เข้ารอบที่ 2 จ านวน 250 แห่ง โดยคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 250 แห่ง ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัล ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด (ภาพที่ 1.1) 
 
ภำพที่ 1.1 เกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   

 
 

 ผลการตรวจประเมินของคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพ้ืนที่พบว่า จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 250 แห่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 72.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.27 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือ เทศบาล
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เมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในประเภทดีเลิศซ่ึงได้ 92.64 คะแนน องค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินที่ ไ ด้คะแนนต่ า สุด คือ องค์การบริหาร ส่วนต าบล ปากกราน อ. เมื อง จ .
พระนครศรีอยุธยา ในประเภททั่วไป ซ่ึงได้ 47.05 คะแนน   
 ส าหรับรางวัลเทศบาลต าบล ประเภททั่วไป คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็น รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดก าหนดให้ใช้ค่า
คะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์คัดกรอง เทศบาลต าบล ประเภททั่วไปเข้าสู่รอบที่ 
3 ซ่ึงจากเกณฑ์ดังกล่าวท าให้มีเทศบาลต าบลที่เข้ารอบจ านวน 23 แห่ง โดยเทศบาล ต าบลมี
คะแนน T-score สูงสุด คือ เทศบาลต าบลยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (T-score = 73.42) และ
เทศบาลต าบลที่มี คะแนน T-score ต่ าสุด คือ เทศบาลต าบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (T-
score = 56.77) โดยส่วนใหญ่เทศบาลต าบล ประเภททั่วไปที่ผ่านเข้ารอบกระจุกตัวอยู่ในเขต
ภาคเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2562ก: 1-2) 
 

ภำพที่ 1.2 การกระจายตัวของเทศบาลต าบล ประเภททั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบที่ 3 
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 ด้านข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงเป็นอีกสถาบันที่ได้ตรวจประเมินและให้รางวัลที่ชื่อ
ว่า "รางวัลสถาบันพระปกเกล้า" เพ่ือให้รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ 
โดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ  
  (1) รางวัลด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  (2) รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ 
  (3) รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  
 โดยข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถ่ินกับบริการสาธารณะ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) ในประเด็นอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหลากหลายประเภท ซ่ึงเป็นบริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม และยังเกี่ยวกับประชากรทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด เด็กและเยาวชน วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างทางเดิน ทางเท้า สะพาน ถนนหนทาง ทางระบายน้ า การ
จัดการสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ การจัดให้มีตลาด 
การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา น้ าสะอาด การจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
บ าบัดน้ าเสีย การผังเมือง การควบคุมอาคาร การสังคมสงเคราะห์ การจัดการศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมกีฬา 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน การจัดการส่ิงแวดล้อม การดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์ การดูแลโบราณสถาน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถ่ิน เป็นต้น 
 และในด้านประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า 
นับเป็นเวลาสองทศวรรษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริ
การสาธารณะให้ประชาชน หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกือบทั้งหมด จ านวน 7,285 แห่ง จาก 7,852 แห่ง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 92.78 สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ า (มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป)  
 ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ าแบ่งเป็น องค์การปกครองส่วนจังหวัด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งหมด เทศบาลนคร 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเทศบาลนครทั้งหมด 
เทศบาลเมือง 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.19 ของเทศบาลเมืองทั้งหมด เทศบาลต าบล 2,092 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของเทศบาลต าบลทั้งหมด ององค์การบริหารส่วนต าบล 4,918 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด และเมืองพัทยา 1 แห่ง 
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 นอกจากน้ี ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้งประเทศสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยของทั้งสองปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยในปี 2559 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปี 2558  
 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) การบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93. 15 อันดับสอง ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 85.34 อันดับสาม ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.16 อันดับส่ี ด้านระบบระบายน้ า มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อย
ละ 80.16 และอันดับห้า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 79.11 ขณะที่ การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
จัดบริการได้มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 59.31 อันดับสอง ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.24 อันดับสาม ด้านการส่งเสริมกีฬา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 
65.34 อันดับส่ี ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 65.41 และอันดับห้า ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 66 .54 (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) 
 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้ง
ประเทศในช่วงสองปี คือ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 อยู่ระดับดี และมีความสอดคล้องกับ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับบริการ โดยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 – 
2559 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับสูง หาก
พิจารณาแยกตามประเภทบริการสาธารณะ พบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2558 และ 
2559) บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจห้าล าดับแรก 
ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.85 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.7 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
82.8 อันดับส่ี บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.65 
และอันดับห้า ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.35 ส าหรับบริการสาธารณะของรัฐ
และองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพ่ึงพอใจน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่  อันดับแรก 
อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 38.05 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.15 อันดับสาม ระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 57.65 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
62.6 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.55 
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 โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือ
เป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบ
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในการขอรับการประเมินเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
ดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง 
 รวมทั้ง การประเมินและส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ส่วนหน่ึงเพ่ือชี้วัดระดับความเป็นธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน เพ่ือใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกวดในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ประจ าปีงบประมาณ 2562-2563  รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
ความเป็นเลิศประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 เป็นต้น  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นสถาบันศึกษาของรัฐที่มีองค์ความรู้ระดับประเทศ มีความ
โดดเด่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาตรฐานและเป็นกลาง โดยวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าบริการวิชาการให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่และชุมชนท้องถ่ินใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้จัดท าโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 
2563) และใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหน่ึงเพ่ือชี้วัดระดับมาตรฐานการให้บริการ ระดับความเป็นธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งใช้วัดระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี เป็นต้น 
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1.2  โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 
 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) อยู่ในระดับใด กิจกรรม/โครงการด้านใดที่
ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ด้านใดที่ประชาชน
ผู้รับบริการต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

 เพ่ือด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของ ศึกษากิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ประชาชนผู้รับบริการ
ต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

1.4  ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือก และ
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 

 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขต เทศบาลต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 5 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ

เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 
2563 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(5) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) เพ่ือใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซ่ึง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกวดในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีประจ าปี
งบประมาณ 2562-2563 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 เป็นต้น 

2) ผลการส ารวจสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ (Criteria) เพ่ือเป็นตัวชี้วัดในการวัดระดับ
คุณภาพการให้บริการ และคุณภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

3) ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   

4) เพ่ือไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดียิ่งขึ้น 
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5) ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือพัฒนาการให้บริการ เพ่ือยกระดับ
ความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 

6) ท าให้ทราบลักษณะกิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากที่สุด และกิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจน้อยหรือไม่พอใจ 

7) ท าให้ทราบถึงศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

8) รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทัศนะ
ของประชาชนผู้รับบริการ  
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1.7  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลก้ำนเหลือง 
  
 1.7.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 
 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลก้ำนเหลือง ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลือง 
  หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง 
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองโก 
  หมู่ที่ 4 บ้านโสกกระหนวน 
  หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ ่

หมู่ที่ 6 บ้านโสกน้ าขาว 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 8 บ้านตลาด 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแก 
หมู่ที่ 10 บะแหบ 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนศาลา 
หมู่ที่ 12 บ้านก้านเหลืองหนองแวง 
หมู่ที่ 13 บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 14 บ้านสวยยา 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลก้ำนเหลือง (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 27 
ตุลาคม พ.ศ. 2552) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

อำณำเขตติดต่อ 
เทศบาลต าบลก้านเหลือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอ าเภอแวงน้อย ห่าง

จาก อ าเภอแวงน้อยประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ100 กิโลเมตร และมี
อาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียงรวม 6 แห่ง ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลใหม่นาเพียง ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเพ็กใหญ่ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ทิตตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

 

 

11 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลก้านเหลือง มีพ้ืนที่ประมาณ 59.51 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 37,193 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ตอนบนเป็นป่าสาธารณะ พ้ืนที่
ตอนกลางและตอนล่างเป็นพ้ืนที่ลุ่มเหมาะแก่การเพราะปลูก   

ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15% 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10% 

ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

ทรัพยากรน้ าผิวดินในเขตเทศบาลต าบลก้านเหลืองประกอบด้วย ล าห้วย 8 สาย และ
หนองน้ าสาธารณะประโยชน์อีก 18 แห่ง  

ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

ป่าไม้ในเขตเทศบาลต าบลก้านเหลือง ส่วนมากเป็นป่าชุมชนซ่ึงพัฒนามาจากที่สาธารณะ
ป่าช้าเก่าของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลก้านเหลือง เช่นหมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลือง เป็นต้น 

 
1.7.2  ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
เขตกำรปกครอง 
เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา นายจันทร์โคตร นายพรานล่าสัตว์ป่าชาวจังหวัด

มหาสารคามได้ออกล่าสัตว์จนมาพบพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะที่จะท ามาหากินเมื่อกลับถึง
จังหวัดมหาสารคามจึงได้ชักชวนญาติพ่ีน้องอพยพรอนแรมเรื่อยมา แต่ก็มีบางครอบครัวตั้งหลักปัก
ฐานตามหมู่บ้านรายทางที่ผ่านมา เมื่อมาถึงบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน นายจันทร์โคตรและญาติพ่ีน้องจึง
เลือกที่ดอนทางทิศเหนือของแอ่งน้ าใหญ่เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน บริเวณรอบแอ่งน้ าใหญ่มีต้นไม้ยืนต้นชนิด
หน่ึงขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นชื่อว่า“ ต้นก้านเหลือง ” จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านก้านเหลือง” 
เมื่อเริ่มก่อตั้งบ้านก้านเหลืองขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ ต าบลแวงน้อย อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น จนถึงปี พ.ศ. 2516 ต าบลแวงน้อยได้ยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอแวงน้อย และบ้านก้านเหลือง
จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นต าบลก้านเหลือง ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ต าบลก้านเหลืองได้
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2539 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
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กำรเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลก้านเหลืองแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกสภา

เทศบาล เขตละ 6 คน นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รองนายก 2 คน ที่ปรึกษาและเลขาฯ 
ต าแหน่งละ 1 คน 

 
1.7.3  ประชำกร 
ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 
เทศบาลต าบลก้านเหลือง มีประชากรทั้งส้ิน 9,299 คน แยกเป็นเพศชาย 4,721 คน 

เพศหญิง 4,578 คน มีความหนาแน่นประมาณ 155.96 คน / ตร.กม. 
 
ตำรำงที่ 1.1 จ านวนประชากรต าบลก้านเหลือง   

หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน จ ำนวน
ครัวเรือน 

จ ำนวนประชำกร 
ชำย หญิง รวม 

1 ก้านเหลือง 266 481 451 932 
2 โคกสูง 252 461 487 948 
3 หนองโก 232 444 396 840 
4 โสกกระหนวน 103 220 207 427 
5 โคกใหญ ่ 214 411 394 805 
6 โสกน้ าขาว 221 514 450 964 
7 หนองสองห้อง 127 247 259 506 
8 ตลาด 139 227 240 467 
9 หนองแก 120 212 213 425 
10 บะแหบ 171 315 280 595 
11 โนนศาลา 161 270 267 537 
12 ก้านเหลืองหนองแวง 250 517 552 1,069 

13 หญ้าคา 115 233 215 448 
14 สวยยา 86 169 167 336 

รวม 2,457 4,721 4,578 9,299 
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1.7.4 สภำพทำงสังคม 
กำรศึกษำ 
ในปีการศกึษา 2563 เทศบาลต าบลก้านเหลือง มีสถานศึกษาระดับมัธยมศกึษา จ านวน 

1 แห่ง และระดับ ประถมศกึษา ทั้งหมด จ านวน 6 แห่ง จากสถิติจ านวนนักเรียนส ารวจย้อนหลัง 
3 ปี 
 
ตำรำงที่ 1.2 ข้อมูลนักเรียนระดบัประถมศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อโรงเรียน(ที่ตั้ง) จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
แยกตำมรำยชั้น 

(คน) อนุบำล 1-2 ป.1-3 ป.4-6 
1 วัดจุมพล(บ้านโคกสูงหมู่ที่ 2) 164 43 57 64 
2 บ้านหนองโกบวรวิทยา (บ้านหนองโก หมู่ที่ 3) 92 16 40 36 
3 บ้านโคกใหญ่ – หนองสองห้อง(บ้านโคกใหญ่ หมู่

ที่ 5) 
63 18 23 22 

4 บ้านโสกน้ าขาว(บ้านโสกน้ าขาว หมู่ที่ 6) 101 24 43 34 
5 บ้านตลาด – หนองแก (บ้านตลาด หมู่ที่ 8) 39 11 11 17 
6 บ้านบะแหบ –หญ้าคา (บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10) 66 17 26 23 

รวม 525 129 200 196 
  

ตำรำงที่ 1.3 ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2563  

ที่ ชื่อโรงเรียน(ที่ตั้ง) จ ำนวน
นักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน 
แยกตำมรำยชั้น 

ม.1 –ม.3 ม.4 –ม.6 
1 ก้านเหลืองวิทยาคม (บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1) 269 147 122 

 
ที่มำ : ข้อมูลจากกองการศึกษา ณ วันที่ 5 ตลุาคม 2563 
 

สำธำรณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก้านเหลือง 

ตั้งอยู่ที่บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 และศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานจ านวน 14 ศูนย์ 
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กำรสังคมสังเครำะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูป้่วยเอดส์  
(2) รับลงทะเบยีนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ตั้งโครงการชว่ยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(5) ตั้งโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  

 
1.7.5 ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 
กำรคมนำคมขนส่ง 
การเดินทางติดต่อระหว่างต าบลก้านเหลือง กับอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นมีถนน

สัญจรติดต่อ 2 สายคือ 
(1)  ทางหลวงชนบทหมายเลข 2199 สายชนบท ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 2065 

สายเมืองพลชัยภูมิ 
(2)  ทางหลวงชนบทหมายเลข 4022 จากบ้านใหม่นาเพียง ถึงทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2065 สายเมืองพลชัยภูมิ 
 การคมนาคมในต าบลส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนภายในหมู่บ้านที่เป็น

ถนนลาดยาง จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,5,7, และ12 ถนนลาดยางของกรมทหารพัฒนา 

1 สาย คือถนนสายบ้านโสกน้ าขาวถึงบ้านโคกใหญ่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

กำรไฟฟ้ำ 
จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,330 หลังคาเรือน 
ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

กำรประปำ 
จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 2,330 หลังคาเรือน 
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1.7.6 ระบบเศรษฐกิจ 
กำรเกษตร 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร

ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ดังน้ี 
(1) อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  95 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
(2) อาชีพเลี้ยงสัตว ์ ร้อยละ  1 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
(3) อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  1 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
(4) อาชีพค้าขาย  ร้อยละ  3 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 
กำรปศุสัตว ์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ

เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังน้ี 
(1) โค  455 ตัว 
(2) กระบือ 125 ตัว 
(3) สุกร  256 ตัว 
(4) เป็ด  521 ตัว 
(5) ไก่  115 ตัว 
(6) อ่ืนๆ  815 ตัว  

 
อุตสำหกรรม 
จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จ านวน 5 แห่ง (มีคนงานต่ ากว่า 

10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน 1 ล้านบาท) 
กลุ่มอำชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 7 กลุ่ม 

(1) กลุ่มผลิตปุย๋อินทรีย ์   หมูที่ 1 
(2) กลุ่มดอกไม้จันทน์   หมู่ที่ 1 
(3) กลุ่มเลี้ยงโค    หมู่ที่ 2  
(4) กลุ่มประดิษฐ์ไม้กวาดทางมะพร้าว หมูที่ 10  
(5) กลุ่มแม่บ้านสายใยรกัแห่งครอบครัว หมู่ที่ 12  
(6) กลุ่มอาชีพศูนย์ข้าวชุมชน  หมู่ที่ 12  
(7) กลุ่มเลี้ยงโคเน้ือบ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 13  
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1.7.7 ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 

กำรนับถือศำสนำ 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98  
ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในเขตเทศบาลต าบลก้านเหลืองประกอบด้วย วดัจ านวน 

10 วัด และส านักสงฆ์ จ านวน 2 แห่ง 
(1) วัดจุมพล   ตั้งอยู่ที่  บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1 
(2) วัดวิชัยชนาธรรม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองโก  หมู่ที่ 3 
(3) วัดโสกสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่ที่  บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 
(4) วัดมหาวัน   ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 5 
(5) วัดพรมประสิทธิ์  ตั้งอยู่ที่  บ้านโสกน้ าขาว  หมู่ที่ 6 
(6) วัดสามัคคีประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7  
(7) วัดจิตวิเวก   ตั้งอยู่ที่  บ้านตลาด  หมู่ที่ 8 
(8) วัดมงคลนิมิต  ตั้งอยู่ที่  บ้านตลาด  หมู่ที่ 9 
(9) วัดเกาะศิริ   ตั้งอยู่ที่  บ้านบะแหบ  หมู่ที่10 
(10) วัดเกตุศิริธรรม  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนศาลา  หมู่ที่11 
(11) ส านักสงฆ์บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 
(12) วัดป่าศิริมังคลาราม(ส านักสงฆ์) ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนศาลา  หมู่ที่11 

 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่  

วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเส่ือจาก
ต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   

ภำษำถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90% พูดภาษาอิสาน    

สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย
บ้าง ได้แก่ เส่ือที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่     
 

1.7.8 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
น้ ำ ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน ซ่ึงจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของ

ระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม 
ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
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ภำพที่ 1.3 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (1) 

 
 
ภำพที่ 1.4 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (2) 
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ภำพที่ 1.5 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (3) 

 
 
ภำพที่ 1.6 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (4) 

 


