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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาของการประเมิน 

  การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในปจจุบันมุงเนนการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ใหทัน
การเปลี่ยนแปลง เสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาที่ยังดํารงอยูของภาคสวนตาง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมีภูมิคุมกันและมีความแข็งแกรงเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ
ความไมแนนอน จากปจจัยตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกาวไปขางหนาอยางตอเน่ือง และ  
มีความเขมแข็ง ในระยะยาว มุงพัฒนาใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น ดูแลประชาชนอยางทั่วถึงแกไข
ปญหาปากทองสรางรายไดลดความเหลื่อมล้ํา ใหกับประชาชนพรอมสราง หลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะดําเ นินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดภายใตการบูรณาการทางการบริหาร  
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐจะ กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และ  
เพ่ิมบทบาทการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชน  
ในการใหบริการสาธารณะ โดยเรงพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอม
ทั้งสงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนทองถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนที่
รวมถึงการจัดใหมีบริการสาธารณะตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของประชาชน เพ่ือนําไปสูการ
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของรัฐใหเทียบเทากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ ใหมีการขับเคลื่อนอยาง เปนระบบ (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี,  2562 : 1-
29) สําหรับการปกครองสวนทองถิ่น ( Local Government) ถือเปนการบริหารราชการรูปแบบหน่ึงที่
เปนพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความ
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา และเขาไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน
ไดอยางทันทวงที โดยใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดําเนินภารกิจตาง ๆ ของทองถิ่น การให
ความสําคัญตอการเรียนรู และฝกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยทองถิ่น
จึงสําคัญ (โกวิทย พวงงาม , 2550 :11)  จะเห็นไดวา ต้ังแตเริ่มมีการดําเนินการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความสําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของไทยแลวน้ัน  สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบมากขึ้น   ซึ่งจากการถายโอนภารกิจดังกลาวสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
มีบทบาทเปนองคกรบริการสาธารณะเดนชัดขึ้น  โดยมีภารกิจหลักๆแบงออกได 6 ดาน คือ ดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและดานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น  ดวยความสําคัญของภารกิจดังกลาวขางตนไมใชเพียงหนาที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น  
หากยังเปนภารกิจที่มีผลกระทบตอประชาชนในทุกๆดาน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน  
มีบทบาทที่หลากหลายเปนทั้งผูออกและการบังคับใชกฎหมาย  อาทิเชน การออกขอบัญญัติทองถิ่น  
การออกหรือตอใบอนุญาต การกําหนดเขตผังเมืองและการตัดสินใจใหเงินอุดหนุนแกองคกรตางๆ  
ทางสังคม (อรทัย กกผล, 2547: 3-5)  
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  ทั้งน้ีการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  
จึงเกิดประเด็นคําถามที่มากขึ้นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมี
คุณภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนไดจริงหรือไม กอใหเกิดการต้ังประเด็นความเช่ือมั่น
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการจัดบริการสาธารณะใหกับหมูบาน/ชุมชนในเขตน้ัน ๆ 
ถือเปนความทาทายอยางมากตอผูบริหารทองถิ่นที่ตองบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะ  เพ่ือมุง
ตอบสนองความตองการใหกับประชาชนใหกับประชาชนใหไดมากที่สุด 
   ตําบลบานโพธ์ิเปนตําบลหน่ึงในอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังมาประมาณ  
250 ปเศษ  ในอดีตเปนตําบลหนาดานกอนเขาสูเมืองโคราช สมัยน้ันจะมีการคาตางเมือง มีสินคาตางๆ  
ขามหวยบริบูรณ ตรงทานํ้า ทาตลาด (บานวังหิน) และนอกจากน้ันยังมีโบราณสถานที่ดึงดูดใ จ
นักทองเที่ยวเขามาชมประจําคือ ปราสาทหินพนมวัน และเนินอรพิม และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
อุโมงคตนตาล ต้ังอยูบานมะคา หมูที่ 6  สํานักงานเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ (ปจจุบันเปนเทศบาล  
ขนาดกลาง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)  ต้ังอยูเลขที่ 432 หมู ที่ 6 ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 44.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,725 ไร อยูทาง  
ทิศตะวันออกของอําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลบานโพธ์ิ เปนตําบล 1 ใน 24 ตําบลของอําเภอเมือง
นครราชสีมา  อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองนครราชสีมา หางจากตัวอําเภอโดยทางรถยนต  
เปนระยะทาง  17 กิโลเมตร  ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะ เปนที่ราบลุม ต้ังอยูทางภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ เปนพ้ืนที่สําหรับที่อยูอาศัยประมาณ 35 % พ้ืนที่สําหรับการเกษตร 60% พ้ืนที่สวนอ่ืน 5%  
เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  แบงเขตการปกครองออกเปน  10 หมูบาน  21 ชุมชน ไดแก  หมูที่ 1 บานยุง   
หมูที่ 2 บานโตนด  หมูที่  3 บานบูรณะพาณิชย  หมูที่  4 บานศรีพัฒนา  หมูที่  5 บานวังหิน   หมูที่ 6  
บานมะคา  หมูที่  7 บานแสนเมือง  หมูที่  8 บานหนองบัว  หมูที่  9 บานลองตอง  หมูที่ 10 บานมะคา
พัฒนา   มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,383 คน  แยกเปนชาย  4,984 คน เพศหญิง  5,388 คน และ
จํานวนครัวเรือน 5,522 หลังคาเรือน  ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก ขาว หอม มันสําปะหลัง ออย   เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ มีการจัด
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในดังน้ี 1) สํานักงานปลัดเทศบาล 2) กองคลัง 3) กองชาง 4) กอง
การศึกษา 5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ 6) หนวยตรวจสอบภายใน 

ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หนวยงานจะตองทําการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานการใหบริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หนวยงานจะตองใหบริการแกประชาชนที่อยูในเขตพ้ืนที่บริการเปนจํานวนมาก   เพ่ือเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการใหบริการของเจาหนาที่ในแตละหนวยงาน  เทศบาลตําบล บานโพธ์ิ  อําเภอ  
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  จึงมีความประสงคที่จะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
เทศบาล  โดยจะทําการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการใน  4 งาน ไดแก งานดานบริการกฎหมาย  
งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย   และ
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โดยขอความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  เปนผูดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในครั้งน้ี ซึ่งขอมูลดังกลาว
จะเปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการใหบริการ  ใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบใหมากย่ิงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคของการประเมิน 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ในดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ 
 

ขอบเขตของการประเมิน  

  การประเมินความพึงพอใจในครั้งน้ี จะประเมินงานดังน้ี 
1.  งานดานบริการกฎหมาย 
2.  งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
3.  งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ระยะเวลาในการประเมิน 

เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 15-16 กันยายน 2564   
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    1.  เจาหนาที่และหนวยงานของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   ไดรับขอมูลในการดําเนินงานของ
ตนเอง และสามารถนําขอมูลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการในหนวยงาน
ของตนเองได 

    2.  คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   ไดทราบขอมูลดานความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของหนวยงานตางๆ ของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   และสามารถนําไปเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยงานดานบริการของ
เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  ใหตรงตามความตองการของประชาชน 

    3.  ผลจากการประเมินทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   ทั้งในดานกระบวนการขั้นตอนการบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดาน  
สิ่งอํานวยความสะดวก และ ดานชองทางการใหบริการ   ซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานที่นําไปสูการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 


	ความเป็นมาของการประเมิน

