บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลนั้น นับว่ามีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน
เนื่ อ งจากกระบวนการพั ฒ นาท าให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมขยายตั ว ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว การ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบให้ชุมชนที่เป็นเมืองอยู่แล้วขยายตัวมากขึ้น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ซับซ้อนขึ้น มีการลงทุนมากขึ้น มีปริมาณการหมุนเวียนของเงิน การจ้างงานและสถาบั นการศึกษา
เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันมีปัญหาในด้านการจัดให้บริการสาธารณะมากขึ้นเช่นกัน เช่น การจัดการกั บ
ปัญหาการเติบโตของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การจราจร การพักผ่อนหย่อนใจของคนใน
เมือง เป็นต้น ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย บทบาทของ
ราชการส่ว นภูมิภ าคกลั บลดน้ อยลงด้ว ยข้อจากัดของงบประมาณและบุคลากร การเปลี่ ยนแปลง
เหล่านี้เป็น ตัว กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีความจาเป็นและสาคัญต่อ
ประชาชนอย่างมาก
เทศบาลนครอุดรธานีเดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
เทศบาลเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตาราง
กิ โ ลเมตรขยายเขตครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 12 ธั น วาคม 2495 มี พื้ น ที่ 8.30 ตารางกิ โ ลเมตรครั้ ง ที่ 2
พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานีตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลนคร
อุดรธานีอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ
หน้าที่ในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดบริการในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามครรลองประชาธิปไตย การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป และการดูแลให้สถานะแก่บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายโดยมีการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การคลังด้วยตนเอง เพื่อนามาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ และด้วยภารกิจดังกล่าว
ข้างต้น เทศบาลนครอุดรธานีจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีความสาคัญมากที่มีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
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ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานจึงจาเป็นต้องมีการ
วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจและปัญหา
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys) ประจาปี 2562 ทาการสารวจและ
วิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาใช้บริการภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อสารวจและนาข้อสารสนเทศต่างๆ ที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้
การดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มี ต่อการให้บริการ
สาธารณะในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครอุดรธานี
3. เป้ำหมำย
1. ประชาชนผู้มาใช้บริการในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี
2. ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่ใช้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานีใน
ด้านต่างๆ
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากร
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับบริการภายในหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนครอุดรธานี
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ
1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
ภายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 9 หน่วยงาน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ
(Accidental random sampling) จานวน 1,224 คน
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2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ ที่ อ าศั ย ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ที่มีต่อการให้ บริการสาธารณะ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดาเนินงานตาม
โครงการ/ กิจ กรรม ความคิดเห็น ต่อการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิ บาล และความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อผลสาเร็จที่ได้รับจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี ความพึง
พอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จานวน 104 ชุมชน จานวน
2,046 คน
4.2 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) การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
อุดรธานี 6 ด้านได้แก่1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ 5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้าน
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
2) การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุ ด รธานี ที่ มี ต่ อ การ
ให้บริการสาธารณะ และการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ตามมิติการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครอุดรธานี จานวน 12 เรื่อง
3) การศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
5. 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
ที่ดีมีป ระสิ ทธิภ าพมีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกฝ่ า ยทุกระดับ
ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครอง
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5. กำรให้บริกำรสำธำรณะ ในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/ กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นของเทศบำลนครอุดรธำนี หมายถึง การให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี ต่างๆ
ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการระบบจราจร การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และป้องกันโรคต่างๆ การแก้ไขปัญหาและการสงเคราะห์
เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน การพัฒนา
แหล่งนันทนาการ และส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
และการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของเทศบาลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ผลสำเร็ จ ที่ไ ด้ รั บจำกกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำ นมำของเทศบำลนครอุดรธำนี
หมายถึง ความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อโครงการหรื อกิ จกรรมที่เ ทศบาลนครอุด รธานี ได้ จั ด
ให้บริการแก่ประชาชนในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

