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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำของกำรประเมิน 

สังคมไทยตามระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพ่ือมุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงในทุกๆด้านอาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมี
สุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐเพ่ือวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในระยะยาว และมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน ซึ่งการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็นรูปแบบทั่วไป  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.)  และ
เมืองพัทยา ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  Government) ถือเป็นการบริหารราชการ
รูปแบบหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคม 
วัฒนธรรม  ความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน หากมีการหวังพ่ึงรัฐบาลกลางในฐานะที่
ต้องดูแลประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ  ย่อมไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้
อย่างทั่วถึง  และตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา  และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที  โดยให้สิทธิ
แก่ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจต่างๆ ของท้องถิ่น การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม. 2550 : 11)    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดแผนขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้วนั้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจากการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทเป็นองค์กรบริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น  โดยมีภารกิจหลักๆ แบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยความส าคัญของภารกิจดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เพียงหน้าที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น   
หากยังเป็นภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกๆ ด้าน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
มีบทบาทที่หลากหลายเป็นทั้งผู้ออกและการบังคับใช้กฎหมาย  อาทิเช่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
การออกหรือต่อใบอนุญาต การก าหนดเขตผังเมืองและการตัดสินใจให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรต่างๆ  
ทางสังคม (อรทัย  ก๊กผล. 2547 : 3-5 ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้วนั้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบมากข้ึน โดยเป็นการท างานที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็น
หลัก 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ต าบลส าโรง เริ่ม
มาตั้งแต่สมัยอ าเภอโนนไทยยังเรียกว่า “อ าเภอสันเทียะ”ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น “อ าเภอโนนลาว”และ
เปลี่ยนมาเป็น “อ าเภอโนนไทย” ในปี พ.ศ. 2484 ส่วนต าบลส าโรงนั้น สันนิษฐานว่าสมัยก่อนที่ตั้ง
บริเวณต าบลนั้นมีต้นส าโรงขึ้นหนาแน่น ต้นส าโรงเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเหม็น เมล็ดในของผลใช้ท า
น้ ามัน เรียกว่า น้ ามันลูกไม้ ในปี พ.ศ. 2459 มีนายโสม เก็บส าโรง เป็นก านันคนแรก ซึ่งเรียกก านันว่า 
“ท่านขุน” นายโสม เก็บส าโรง จึงมีต าแหน่งเรียกว่า “ขุนส าโรงรักษา”มาจนบัดนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง ยกฐานะจากสภาต าบลส าโรงมาเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2539 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทยตั้งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
อ าเภอโนนไทย ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนไทยประมาณ  9 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 31,670 ไร่ หรือ
ประมาณ 50.85 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มี
จ านวน  17  หมู่บ้าน และมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 1,934 หลังคาเรือน ส่วนประชากรมีประชากรใน
พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 6,973 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 3,441 คน และเพศหญิง จ านวน 3,532 คน มี
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 137 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (การท านา) และรับจ้างทั่วไป ด้านการเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้าน
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ พืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพเสริมจากการเพาะปลูก สัตว์ที่ เลี้ยงมาก ได้แก่ โค สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น ดังนั้นรายได้ของ
ประชาชนในต าบล แยกออกเป็น 1) รายได้ในภาคเกษตร เป็นรายได้จากการขายข้าว และพืชไร่ เป็นต้น  
2) รายได้นอกภาคการเกษตร เป็นรายได้จากการ เป็นรายได้จากการรับจ้างต่างๆ ในโรงงาน  
อุตสาหกรรม ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของต าบลส าโรงมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง มีล าห้วย
ส าคัญ 1 สาย คือ ล าห้วยล าเชียงไกร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าเกษตรกรรมแบบอาศัยน้ าฝน ลักษณะ
ดินเป็นดินเค็ม ในฤดูแล้งจะขาดน้ าและน้ าในล าห้วยจะเค็มมาก จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 1) ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 2) กองคลัง 3) กองช่าง 4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
จึงเกิดประเด็นค าถามที่มากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการ
จัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้นๆ ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่
ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนให้กับประชาชน
ให้ได้มากที่สุด ยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ยิ่งแต่ต้องท างานที่ถูกต้องตามกฎหมายและตรง
ใจประชาชน  ด้วยสถานการดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่ต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการ
สร้างผลงานและบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
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จัดบริการสาธารณะ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเฝ้ามองเพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของการบริหารงาน ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน
จะต้องท าการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการ 
ซึ่งในการปฏิบัติงานหน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นจ านวน 
มาก  เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  โดยจะท าการส ารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการใน  4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้
หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข โดยขอความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในครั้งนี้  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการ
ให้บริการ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ขอบเขตของกำรประเมิน  

 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
2. งานด้านรายได้หรือภาษี  
3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4. งานด้านสาธารณสุข 

 
ระยะเวลำในกำรประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม  2561   
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้รับข้อมูลในการด าเนินงาน
ของตนเอง และสามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการใน
หน่วยงานของตนเองได้ 

2. คณ ะผู้ บ ริห ารขององค์การบริหารส่ วนต าบล ส าโรง ได้ทราบข้อมูลด้ านความ 
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าโรง และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนหน่วยงานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ให้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 
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3.  ผลจากการประเมินท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ทั้งในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ 
/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 


