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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยึดหลัก “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน ” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้้าและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก้าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ในขณะที่การก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก้าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้อง
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศ
ก้าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การ
สหประชาชาติก้าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่
ส้าคัญ ของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 4.0  
 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้
เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ 
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้ง ก้าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการ
ปฏิบัติที่ต้องดาเนินการในช่วง  5 ปี โดยได้ก้าหนดแผนงาน/โครงการส้าคัญ (Flagship Program) 
และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่ส้าคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติ จะท้าให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส้าหรับ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงิน และการคลังภาครัฐ และระบบการติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท้าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการ
รวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมี
มาตรการอ่ืนๆประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท้าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นท้าให้เกิดภัยคุก 
คามและความเสี่ยง อาทิการก่อการร้าย โรคระบาดอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น 
จ้านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหา 
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ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 เนื่องจากการ
กระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึงยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรมมีปัญหาความขัดแย้ง 
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่ างๆ 
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมี
การเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไปประเทศ
ไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานส้าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ้ากัดของประเทศที่
สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด้าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องให้ความส้าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง 
แท้จริง 
 การให้ความส้าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับ มือกับ อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส้าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้าน
ระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ้านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศดังนั้น การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามล้าดับจนถึงปัจจุบัน โดยเป็น
แนวคิดในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารกันเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดใน
การกระจายอ้านาจการปกครอง (Decentralization) หลักการกระจายอ้านาจปกครองนี้   มีเพ่ือให้
ท้องถิ่นสามารถกระท้ากิจกรรมต่างๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระปลอดจากการชี้น้าจากรัฐบาล มี
ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพลเมืองท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้ในด้านนโยบายที่ส้าคัญๆ 
ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงินการคลัง นโยบายในการป้องกันประเทศ เป็นต้น 
ดังนั้นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะด้าเนินกิจกรรม
ทางการบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงต้องเอกสิทธิ์ในการควบคุม ทั้งนี้ก็เพ่ือ
รักษาสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความม่ันคงของชาติเอาไว้ 

ในคู่มือการจัดท้าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ระบุถึงกรอบแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ข้อดังนี้                         
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1) ภาวะผู้น้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทชี้น้าองค์กร 2)การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการก้ากับดูแล และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและชุมชน ก้าหนดยุทธศาสตร์     
สู่การปฏิบัติ โดยปฏิบัติให้มีตัวชี้วัดหลักของการด้าเนินงานและมีการคาดการณ์ผลการด้าเนินงาน                      
3) การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการโดยจะต้องค้านึงถึงความต้องการของประชาชน การสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนรวมถึงค้านึงความพอใจของผู้รับบริการ 4) การวัดผล ผลวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ                  
5) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับ
ระบบงานและการสร้างแรงจูงใจกับพนักงาน 6) การบริหารจัดการกระบวนการ มีการปรับปรุง
กระบวนการท้างานให้เอ้ือต่อการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การแก้ ไขปัญหาและการสนองตอบความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่ นนั้ น                           
เดิมเป็น  การพิจารณาจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นการคิดแบบเดียวกันทั่วประเทศไม่ได้ค้านึงถึงมุมมอง      
ความแตกต่างในด้านพ้ืนที่ภูมิประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สภาพของปัญหาที่มีปัจจัยต่างๆ              
ไม่เหมือนกัน และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันรัฐได้มีการกระจายอ้านาจ      
การปกครองโดยสนับสนุนส่งเสริมให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น ได้เองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมทั้งได้มอบหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น
ด้าเนินการปกครองตนเอง และจัดตั้งบริการสาธารณะบางประการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังที่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 78 และมาตรา 281 ได้ก้าหนดให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการด้าเนินนโยบายการปกครอง การบริหาร บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
อย่ างอิสระตามขอบเขตของกฎหมาย ซึ่ งเป็นไปตามหลักการกระจายอ้านาจการปกครอง 
(Decentralization) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของตนเองภายใต้กรอบความคิดที่ว่าไม่มีองค์กรราชการใดที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด อยู่กับปัญหา
ความต้องการมากที่สุด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมาย
เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีนั้น จึงต้องปฏิบัติตามภารกิจ
ดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การบริหารจัดการส้าเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจจึงประกอบด้วย 4 มิติ คือ ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ                       
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546) การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้ จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ้าเหน็จความชอบ
หรือจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด          
ในกรณีที่ส่วนราชการด้าเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด หรือสามารถเพ่ิม
ผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดยไม่เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถด้าเนินการได้ตาม
แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นส่วน
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ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ 
2560 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด จ้าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบ                    
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
การวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการด้าเนินการประเมินโครงการ จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่น จึงได้รับ
การประสานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะ
ด้าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 4 ด้านด้วยกัน คือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ                                  
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการ
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส้าหรับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น และเป็น
สารสนเทศส้าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา ในการจัดสรรเงินรางวัลบ้าเหน็จความชอบให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 3 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณสุข งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยแต่ละงานประเมินกรอบใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก    
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด                   
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามตัวชี้วัดร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากร จ้านวน 3 งาน รวม 600 คน กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 3 งาน รวม 300 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Sample Random Sampling) จ้าแนกเป็นรายงาน คือ 1) งานด้าน
การศึกษา จ้านวน 100 คน 2) งานด้านสาธารณสุข จ้านวน 100 คน 3) งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ้านวน 100 คน  

 
2. ขอบเขตของโครงการที่รับการประเมิน 
ในการประเมินครั้งนี้ คณะผู้วิจัยด้าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 3 งาน ได้แก่ 

งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณสุข งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแต่ละงานประเมินกรอบใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 



5 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือให้ผู้วิจัยงานวิจัยเชิงประเมิน เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” มีความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากให้บริการของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดใน 4 ด้านของการให้บริการ 

 1) กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง วิธีการด้าเนินการเพ่ือให้บริการ             
ที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดล้าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการให้บริการอย่าง
เหมาะสม 

 2) ช่องทางการให้บริการ หมายถึง ช่องทางส้าหรับการให้บริการของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ส้าหรับให้บริการ อ้านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

 3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท้าหน้าทีใ่ห้บริการ อ้านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อน
น้อม มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการให้ค้าแนะน้าแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

 4) สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง อาคารสถานที่ เช่น ห้องพัก ห้องน้้า ที่จอดรถ 
สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอแก่     
การให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม 

2. งานที่ให้บริการแก่ประชาชน หมายถึง งานที่ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด้าเนินการเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน จ้านวน 3 งาน ได้แก่ 1) งานด้าน
การศึกษา 2) งานด้านสาธารณสุข 3) งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

3. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการใน 3 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการศึกษา 2) งานด้าน
สาธารณสุข 3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 4. การให้บริการ หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน การให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 

5. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หมายถึง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือน้าไปวางแผนการให้บริการ ด้านการบริหารงานบุคคลและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท้าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาล                 
เมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. ผลการประเมินที่ได้สามารถน้าไปใช้เป็นสารสนเทศส้าหรับผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการน้าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ     

3. ผลการประเมินที่ได้ใช้เป็นสารสนเทศส้าหรับผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการพิจารณาตัดสินใจการจัดสรรเงินรางวัลบ้าเหน็จความชอบให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 


