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๑.๑ ที่มำและควำมส ำคัญ 

 การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กระจายอ านาจ ที่รัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ านาจ
และให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพ่ือปกครองตนเอง ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พ .ศ .๒๕๕๐ โดยให้
ความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งวางหลักการอย่างชัดเจนไว้ในหมวด ๑๔ มาตรา        
๒๘๑ -๒๙๐ ของรัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น โดยเน้นให้
ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้ง    
มีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารก าลังคน และงบประมาณ โดยเน้นให้ประชาชน            
มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

ผลจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และส่งผลให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดแบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
รับผิดชอบการด าเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศ และภูมิภาค โดยให้ค าปรึกษาและสนับสนุน  
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงเท่าที่จ าเป็น  ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่
ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะไม่กี่ด้าน และส่วนใหญ่ไม่ใช่
บทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นแต่เป็นแค่การจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน เช่น การจัดเก็บขยะ
และก าจัดขยะ งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน้ า ส่วนบทบาทหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการระดับภูมิภาค 

ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
มาแล้วหลายครั้ง เช่นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยต่อมา               
พ.ศ.๒๔๙๘ มีประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหลังจากนั้นในพ.ศ.๒๔๙๙ มีการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล และสภาต าบลขึ้นเป็นครั้งแรก แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายังอยู่
ภายในการควบคุมจากส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งในด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณและด้านการคลังโดยอาศัยเหตุในการควบคุมว่าประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์  และเทคนิคในการด าเนินกิจการต่างๆได้เอง ซึ่งยังจ าเป็นจะต้องอาศัย
ความรู้และเทคนิคต่างๆจากส่วนกลาง โดยส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางยังใช้อ านาจในการควบคุม เช่น 
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การสั่งยุบสภาท้องถิ่น การสั่งให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งหรือการ
ก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอ้งจัดท างบประมาณตามวิธีการและตามแบบที่ส่วนกลางก าหนดไว้หรือแม้แต่การก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ส่วนกลางก าหนดหรือตาม
สัดส่วนที่ส่วนกลางได้วางระเบียบก าหนดไว้ 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศไทย ดังนั้น 
การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับจนถึงปัจจุบันโดยเป็น
แนวความคิดในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารกันเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับ
แนวคิดในการการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) หลักการกระจายอ านาจปกครอง
นี้ มีเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถกระท ากิจกรรมต่างๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระปลอดจากการชี้น าจาก
รัฐบาล มีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพลเมืองท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้ในด้านนโยบายที่
ส าคัญๆ ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงิน การคลัง นโยบายในการป้องกันประเทศ
เป็นต้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะด าเนินกิจกรรม
ทางการบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงต้องเอกสิทธิ์ในการควบคุมเอาไว้ ทั้งนี้   
ก็เพ่ือรักษาสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความม่ันคงของชาติเอาไว้ 

แนวคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีอิสระในการ
ปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหาร มีสิทธิมีเสียงด าเนินการปกครองกันเองอันเป็นรากฐานและ
วิธีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่นไปเลือกตั้ง ไปหาเสียงสนับสนุน
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ท าให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและปกป้องสิทธิผลประโยชน์
ที่พึงจะได้รับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการเมืองระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือเหตุผลที่ว่า ไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ดีที่สุด ซึ่งในการนี้จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง  ได้เรียนรู้
กระบวนการทางการเมือง การปกครองและการบริหารท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดผู้น าท้องถิ่นที่จะก้าวมา
เป็นผู้น าระดับชาติต่อไป และยังเป็นการแบ่งภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้มีการปกครองตนเอง 
และการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิมีเสียงด าเนินการปกครองตนเองอันเป็น
รากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (ประหยัด หงษ์ทองค าและอนันต์ เกตุวงศ์, 
๒๕๒๔:๑๔)   
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการปกครองตนเองและมีอิสระในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดไว้ โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝายเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงถูกคาดหวังจากหลายฝ่ายว่าจะ
สามารถพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการกับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น เน้นการให้บริการประชาชนเป็นหัวใจส าคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน 

ด้วยเหตุนี้  ส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตรวจสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จะต้องมีรายงาน
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในมิติที่ ๒ คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการศึกษาจากความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับบริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท างานของบุคลากรรวมถึง
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานด้านการบริการประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ต่อไป  
 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

๒. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ               
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
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๑.๓ ขอบเขตโครงกำรวิจัย 

๑. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย            
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งฝาย ในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕7              
ด้านการให้บริการประชาชนใน 5 ลักษณะ ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านคุณภาพในการ
ให้บริการ โดยครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย       
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

๒. ขอบเขตด้ำนประชำกร 

การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งฝาย จ านวน ๔๐๐ คน ใน ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย      
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชนใน 5 ลักษณะ 
ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านคุณภาพในการให้บริการ โดยศึกษาการให้บริการประชาชน
ในเขตองค์กรบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 

 
๓. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
 
 
๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

๒.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

๓.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการท างานของเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในองค์กร
ได้อย่างยุติธรรม 


