บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจ
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิป ไตย รั บ ผิ ดชอบดูแลและพัฒ นาท้องถิ่นของตนเองให้ เจริญก้าวหน้าและตรงตามความ
ต้องการของสมาชิกในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒ นามากยิ่งขึ้น
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงกาหนดอานาจ หน้าที่ และการกากับดูแลท้องถิ่น
ให้อยู่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง การ
แบ่งแยกหน่วยการปกครองออกจากส่วนกลาง โดยให้องค์กรที่จัดขึ้นในท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการดาเนิน กิจการภายในท้องถิ่นของตนได้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รวมทั้งแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการประชาชน
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่ น) เพื่อ
นาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าโดยอาศัยการสร้างมิติใหม่กับราชการไทย
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการกระจายอานาจจากรัฐไปยังหน่วยปกครองในระดับ
ท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งผลจากการใช้รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหารจัดการบริการทองถิ่นของตนเอง
สงผลใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสราง
พื้น ฐาน ดานงานสงเสริ มคุณภาพชี วิต ดานการจั ดระเบียบชุ มชน/ สั งคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่นในโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลนั้น นับว่ามีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาทาให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้
ส่งผลกระทบให้ชุมชนที่เป็นเมืองอยู่แล้วขยายตัวมากขึ้น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนขึ้น มีก าร
ลงทุ น มากขึ้ น มี ป ริ ม าณการหมุ น เวี ย นของเงิ น การจ้ า งงานและสถาบั น การศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันมีปัญหาในด้านการจัดให้บริการสาธารณะมากขึ้นเช่นกัน เช่น การจัดการกั บปัญหาการ
เติบโตของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การจราจร การพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมือง เป็นต้น ใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคกลับ
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ลดน้อยลงด้วยข้อจากัดของงบประมาณและบุคลากร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีความจาเป็นและสาคัญต่อประชาชนอย่างมาก
เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองอุดรธานี จั งหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มี พื้นที่ 5.60 ตาราง
กิโลเมตรขยายเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตรครั้งที่ 2 พ.ศ.
2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานีตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลนครอุดรธานีอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหน้าที่ในการ
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดบริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น การจั ด การด้ า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ การดู แ ลด้ า นสาธารณสุ ข การอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามครรลองประชาธิปไตย การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป และการดูแลให้สถานะแก่บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายโดยมีการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การคลังด้วยตนเอง เพื่อนามาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ และด้วยภารกิจดังกล่าว
ข้างต้น เทศบาลนครอุดรธานี จึ งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีความส าคัญมากที่มีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานจึงจาเป็นต้องมีการ
วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจและปัญหาของ
ประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen surveys) ประจาปี 2560 ทาการสารวจและวิเคราะห์
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาใช้บริการภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี เพื่อส ารวจและนาข้อ สารสนเทศต่างๆ ที่ได้ จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้การ
ดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริ การต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี
2. เพื่อศึกษาความคิ ดเห็ นของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มี ต่อการให้ บริ การ
สาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครอุดรธานี
3. เป้ำหมำย
1. ประชาชนผู้มาใช้บริการในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี
2. ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่ใช้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานีใน
ด้านต่างๆ
4. ผลลัพธ์
1. ระดั บ ความพึ งพอใจของประชาชนผู้ มารั บบริ การต่ อการให้ บริ การของเทศบาลนคร
อุดรธานี
3. ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
และการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
นครอุดรธานี
5. ขอบเขตของกำรศึกษำ
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับบริการภายในหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนครอุดรธานี
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ
1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการภายใน
หน่ วยงานต่ างๆ ของเทศบาลนครอุด รธานี จ านวน 9 หน่ ว ยงาน ได้ มาจากการสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ
(Accidental random sampling) จานวน 1,313 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดาเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลสาเร็จที่ได้รับ
จากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี ความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จานวน 104 ชุมชน จานวน 2,025 คน
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5.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขอบเขตของเนื้ อ หาใน
การศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้
1) กำรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลนคร
อุดรธำนี 6 ด้านได้แก่1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ 5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้าน
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
2) กำรศึ ก ษำควำมคิ ดเห็ นของประชำชนในเขตเทศบำลนครอุ ดรธำนี ที่ มี ต่ อกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ และกำรพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลนครอุดรธำนี ตามมิติการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครอุดรธานี จานวน 10 เรื่อง
3) กำรศึกษำควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของเทศบำลนคร
อุดรธำนี 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ประชำชน หมายถึง ประชาชนที่เคยใช้บริการในหน่ว ยงานต่างๆ ของเทศบาลนคร
อุดรธานี
2. ควำมพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
เทศบาลนครอุดรธานี
3. กำรให้บริกำรประชำชน หมายถึง การที่หน่วยงานของเทศบาลนครอุดรธานีได้อานวย
ความสะดวกและช่วยเหลือเกื้อกูลคนในท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับ
ความพึงพอใจมากที่สุด
4. กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดีมปี ระสิทธิภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกฝ่ายทุกระดับร่วมกัน
ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครอง
5. กำรให้บริ กำรสำธำรณะต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในกำรด ำเนิ นงำนตำมโครงกำร/ กิจกรรม
หมายถึง การให้ บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี ต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการระบบจราจร การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชาชน การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการจั ด การศึ กษา การส่ งเสริ มสุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชน และป้องกันโรคต่างๆ การแก้ไขปัญหาและการสงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่ งเสริมอาชีพแก่ประชาชน การพัฒนาแหล่งนันทนาการ และส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยว การส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของเทศบาลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ผลส ำเร็ จ ที่ ได้ รั บจำกกำรด ำเนิ นงำนในรอบปี ที่ ผ่ ำนมำของเทศบำลนครอุ ดรธำนี
หมายถึง ความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อโครงการหรื อกิ จกรรมที่เ ทศบาลนครอุด รธานี ได้ จั ด
ให้บริการแก่ประชาชนในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

