
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำของกำรประเมิน 

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังด า รงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมี
ความเข้มแข็ง ในระยะยาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไข
ปัญหาปากท้องสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชนพร้อมสร้างหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ภายใต้การบูรณาการทางการบริหารทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐจะกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิม
บทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการ
ให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
และมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รวมถึงการจัดให้
มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ให้มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562 : 1-29) ส าหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่
ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นจึงส าคัญ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 
:11)  จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการบัญญัติความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้ว
นั้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจากการถ่ายโอน
ภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นองค์กรบริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น 
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โดยมีภารกิจหลัก ๆ แบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้าน
การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต
ต าบลที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
บริหารงานจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้านในต าบลนั้น ๆ หมู่บ้านละ 2 คน สภา อบต.มีหน้าที่ในการให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาต าบล ร่างข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  และควบคุม
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารอบต.และส่วนที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยนายก อบต. แต่งตั้งรองนายก อบต. 2 คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต.เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของ อบต.ตามที่นายก อบต.ได้มอบหมาย และแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. 1 คน ซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกสภา อบต.หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมาย
ก าหนดนั้น ได้แก่ จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และพิการ คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทาง
ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและตามสมควร 

ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึง
เกิดประเด็นค าถามที่มากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการ
จัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด 
ยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ยิ่งแต่ต้องท างานที่ถูกต้องตามกฎหมายและตรงใจประชาชน 
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่ต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการสร้างผลงาน
และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
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และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเฝ้ามองเพ่ือประเมินความส าเร็จของการ
บริหารงาน   

เดิมต าบลห้วยยาง แยกออกมาจากต าบลด่านช้าง เป็นต าบล 1 ใน 9 ต าบลของอ าเภอบัวใหญ่  
ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านและได้ยกฐานะจากสภาต าบลห้วยยางเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยาง เมื่อป  พ.ศ. 2539 ต าบลห้วยยาง สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยางมีสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าห้วย คลอง และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่               
จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร สภาพดินในเขตต าบลห้วยยางจ านวน ร้อยละ 70 มีลักษณะเป็นดินร่วน
ปนทราย จึงไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ จะปลูกข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ตามล าดับ 
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบ้านบัวใหญ่ อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบัวใหญ่  ห่างจากตัวอ าเภอ
ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ต าบลห้วยยาง มีพ้ืนที่ประมาณ 59.86 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 30,443 ไร่ แยก
เป็น 9 หมู่บ้าน ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง มีการจัดการด้านการศึกษา โดย
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง จ านวน 2 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง แบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก 5 กอง ทั้งหมด 6 ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 24 คน พนักงานจ้าง จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน 

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานจะต้องท าการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง โดยจะท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น งานด้านการศึกษา งานด้านการเงินและบัญชี และงาน
ด้านโยธา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยขอความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เป็นผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในครั้งนี้  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
ห้ วยยาง อ าเภอบั วใหญ่  จั งหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ขอบเขตของกำรประเมิน  

  การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
1. งานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. งานด้านการศึกษา 
3. งานด้านการเงินและบัญชี 
4. งานด้านโยธา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ระยะเวลำในกำรประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2564 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

    1. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ได้ทราบข้อมูลด้านความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
หน่วยงานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    2. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ได้รับข้อมูลในการ
ด าเนินงานของตนเอง และสามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการในหน่วยงานของตนเองได้ 

    3. ผลจากการประเมินท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ทั้งในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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   4. ผลจากการประเมินในทุกตัวสามารถเป็นข้อมูลทางการบริหารเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ในการด าเนินการพัฒนางานให้ตรงกับความตรงการของประชาชน พร้อมทั้งเป็นแนวทาง
ในการก าหนดรูปแบบการส่งสารข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้น 
 


