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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

 
 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว  
ทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว  หรือก าลังพัฒนา  มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและที่ส าคัญที่สุด  คือ  ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าหมายของการบริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใดซึ่งในสังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ท าให้มาตรการในการตรวจสอบและ
ประเมินด าเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถด าเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบ
ผลขาดทุนและก าไรของแต่ละปีว่าเพ่ิมหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลก าไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขที่
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการด าเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐ
แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่าง
พยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพในการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิต
บริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และ
ทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้น าแนวคิดสัญญา/
ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการส าคัญของการบริหาร
จัดการที่มุง่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้ แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543 ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทาง
การกระจายอ านาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น 
และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  ได้
ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษา
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ความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วน
ท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการแทนเพ่ือให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจ  
มหาภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จ าเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ  และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล  3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้ รับ
บริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม
ด าเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
จากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจน
การปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ  ได้แก่  1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง  ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด  จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ใน
เขตจังหวัด  ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือไม่ให้งานซ้ าซ้อน  

เทศบาลถือว่าเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล
โดยมีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริหารราชการและการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาลต าบลซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่หลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 
2476 ซึ่งนับเป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกที่เกี่ยวกับเทศบาลต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช  2481  หลังจากนั้นมาได้มีการประกาศยกเลิก  และออกพระราชบัญญัติใหม่แทนรวมทั้งมีการ
แก้ไขอยู่เป็นระยะ ๆ  หลายฉบับ  เพ่ือความเหมาะสมกับเหตุการณ์  ยุคสมัยและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือ  พระราชบัญญัติ เทศบาล  พุทธศักราช  2486  พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2498  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2499  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2505  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2510  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2511  ประกาศของคณะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.
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ปฏิวัติ  ฉบับที่  336  พ.ศ. 2515  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2517  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2519  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2523  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2542  และ  พ.ศ. 2543  ซึ่ง
ปัจจุบันได้ใช้ฉบับแก้ไขปรับปรุง  พ.ศ. 2552 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ยังได้บัญญัติถึงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด  14  ที่ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีสาระส าคัญ  คือรัฐต้องให้
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี  และรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริ หาร  
การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะซึ่งท าให้มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาความในมาตรา  282  วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ก็ได้ก าหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีกลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลักซึ่งเท่ากับให้อ านาจประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในมาตรา  287  ก็ได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วยและในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
รายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และในมาตรา  290  (4)  ได้ระบุถึง  “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น”  ซึ่งหมายถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องยอมให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถตรวจสอบแสดงความคิดเห็น  ลงมติ  หรือประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  การที่ภาคประชาชนจะเข้าไปประเมินผลการด าเนินงาน
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
การประเมินจะต้องเป็นการประเมินจากผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการ
สาธารณะอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ใน  มาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542  และอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลดังปรากฏในมาตรา  50  และมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  ฉบับ
แก้ไขปรับปรุง  พุทธศักราช  2543  และ  2552  ดังนี้ 

มาตรา  50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

                 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
                 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
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                  (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

                 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
                   (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

                  (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
                  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                 (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                 (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
(มาตรา 50 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336ฯ  พ.ศ. 2515  โดย  ส่วนความ ใน  (7)  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2542  และ (8) (9)  เพ่ิมความโดยพระราชบัญญัติฯ  
(ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2552  
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  (แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511) ดังต่อไปนี้ 

                 (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

                 (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

                 (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

                 (4) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน 

                 (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

                 (6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

                 (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

                 (8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

                 (9) เทศพาณิชย์ 
หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้  ซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด  เพราะหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องติดต่อและให้บริการ 
แก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ให้คงอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2546) 

ดังนั้น  ภารกิจส าคัญประการหนึ่ งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ความรับผิดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วยเช่นกันใน
การมุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้าน
การเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสี ยง ผู้รับบริการ     
ผู้เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่ท่ีมาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่  (New Public Management : NPM) ที่น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยน า
แนวคิดทางการตลาด (Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือน
ลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้า
ด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 –55)   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี 
คณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
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ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ  คือ  ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ  เช่น  การบริหารความรู้ในองค์การ  การจัดการสารสนเทศและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  เป็นต้น 

การประเมินทั้ง  4  มิติ  นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ าเหน็จความชอบหรือจัดสรร
เงินรางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น   เพ่ือ
น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด  ในกรณีที่ส่วน
ราชการด าเนินการให้บริการ  ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสามารถเพ่ิมผลงาน  หรือ
ผลสัมฤทธิ์โดยไม่เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการได้ตามแผนการลด
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

ส าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง 
ไปจากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตราที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และ
หมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใช้กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผล



 

การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    
ประจ าปี 2562                                                                                                                          หน้า 7 

 

ตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบ 2562 ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน

การวิจัย  มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินการวิจัย  จัดเป็นองค์กรกลาง  จึงได้รับการประสานจากเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะด าเนินการส ารวจและ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ  ในมิติที่  2  ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบ
การประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติราชการใน  4  ด้านด้วยกัน  คือ  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มารับบริการของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับริการในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตาม
ภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  3  งานบริการ  
ที่ต้องการประเมิน  คือ  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ถนนริมคลองคู
เมือง 

2. ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 
2562  

3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการสืบสานต านานประเพณีบุญกฐิน ประจ าปี 
2562 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
งานด้านบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรประเมิน 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด  ประจ าปี  2562 
2. เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้ำนเน  ้อหำ 
เป็นการศึกษาส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ าปี 2562  ด้านการให้บริการประชาชนใน  4  ลักษณะ  ได้แก่ 
1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
 

โดยครอบคลุม  3  ภารกิจ  ได้แก่ 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ถนนริม

คลองคูเมือง 
2) ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ปีงบประมาณ 2562 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการสืบสานต านานประเพณีบุญกฐิน 

ประจ าปี 2562 
 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  จ านวน  400  คน  ใน  20  ชุมชน  (ร้อยละ 50)  ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชนใน 4  ลักษณะ ได้แก่ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
2. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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โดยครอบคลุม 3 ภารกิจ ได้แก ่
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ถนนริม

คลองคูเมือง 
2) ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ปีงบประมาณ 2562 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการสืบสานต านานประเพณีบุญกฐิน 

ประจ าปี 2562 
 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจาก เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1.4  กรอบกำรประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 
 
 
 

บริบท (Contexts) 
 
 สภาพแวดล้อมของการ

ให้บริการ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
 บุคลากรผู้ให้บริการ 
 ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ (Processes) 
 
 กระบวนการให้บริการ 

ผลผลติ (Products) 
 
 ผลการด าเนินงานภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 

 จุดแข็ง 
 จุดอ่อน 
 ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
            2. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะจากการให้บริการของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
            3. ผลจากการศึกษาท าให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการท างานของ 
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เรื่อง  “การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ าปี 2562”  มีความเข้าใจตรงกัน  คณะผู้วิจัย
จึงนิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง  ผู้มารับบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ าปี 2562    
2. “ การให้บริการ ” หมายถึง  การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    
3. “ ความพึงพอใจ ”  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ใน  4  ด้าน  ดังนี้ 
3.1) “ ขั้นตอนการให้บริการ ” หมายถึง  มีขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน  มีการ

จัดล าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  และใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม 
3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง  ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย   

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  มีความชัดเจน  มีความสะดวก  รวดเร็ว  มีผัง
ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ที่ท าหน้าที่
ให้บริการ  อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม  มีความรอบรู้และสามารถ  
ให้ค าแนะน าแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

3.4) “ สิ่งอ านวยความสะดวก ” หมายถึง  อาคารสถานที่  เช่น ห้องพัก ห้องน้ า ที่จอดรถ 
สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ  รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดให้อย่างเหมาะสม 
4.  “ ทม. ” หมายถึง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 


