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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (2) เพื่อศึกษาการใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลเมืองในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลเมืองในประเทศไทย และ (4) เพื่อสร้างตัวแบบการบริหารงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรลุการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลเมอืงในประเทศไทย 
 ขอบเขตการวิจัยศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองในประเทศไทยทั้งหมด 142 แห่งทําการศึกษา
โดยการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมือง ปลัดเทศบาลเมืองและตรวจสอบเอกสารการดําเนินงาน
ของเทศบาล 284 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์จากคําถามเชิงลึกใน
การลงพื้นที่จริง เอกสารราชการ  และการสังเกตการณ์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ Canonical Correlation และ Path Analysisตามตัวแบบ
สมมตฐิานการวจิัย 



 

(2) 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Canonical พบว่า การ
บริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการบรรลุการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทยในระดับมากโดยเฉพาะมาตรฐานบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับการบรรลุการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลเมือง 3 หลัก คือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงภารกิจของเทศบาล 
และหลักการประเมนิผลการปฏบิัตกิาร    

จากผลการศึกษาเบื้องต้นนําไปสู่การสร้างตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อ
บรรลุการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ดขีองทอ้งถิ่น โดยการวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis ทํา
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และแนวทางในการกระตุ้นบทบาทการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นตามมาตรฐานการบริการสาธารณะโดยเฉพาะการดําเนินงานตามมาตรฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความ
พงึพอใจสูงสุดเป็นสว่นสําคัญที่ทําใหก้ารบรหิารงานของเทศบาลเมืองสามารถบรรลุหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ และสามารถบรรลุตามหลักการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การปรับปรุงภารกจิของเทศบาล และการประเมนิผลการปฏบิัตกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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The objectives of the study are; to study standard practices of public service in 

town municipality administration; to study the core concept of good governance of local 

governance in Thailand; to study the relationship between standard practices of public 

service in town municipality administration and local governance in Thailand; and to 

create the model of standard practices of public service in town municipality 

administration for achieving the local governance in Thailand. 

 The scope of this study aimed at 142  town municipalities in Thailand. researcher 

employed 2 tools for collecting data; questionnaire and literature review. The 

Questionnaire was completed by interviewing municipal mayors and clerks, and literature 

review was completed by assessing 284 annual reports of municipality. The Research 

methodologies were qualitative and quantitative methods. The Qualitative method was 

in-depth interviewing in the fields, reviewing official documents, and observing the 

administration on standard practices of public service in town municipality administration 



 

(4) 

and local governance in Thailand. The Quantitative analysis was employed Canonical 

Correlation and Path Analysis for testing hypotheses 

 The result of statistical analysis showed that standard practices of public service 

in town municipality administration had a strong relationship with the achievement of 

local governance. This service standard particularly related with infrastructure, supported 

quality of life, and supported art, culture, and travel activity. Also, the service standard 

related in 3 core concept of local governance to reduced operational process, improve 

mission of municipality, and evaluate the operation. 

 From these results, the model of town municipality administration could be 

created for local governance. Path analysis was employed to develop the model, which 

created new knowledge and the solution for stimulating the role of administration in local 

governance based on the standard of infrastructure and quality of life supported. The 

result of this standard administration could lead to the satisfaction of people in local 

areas. The satisfaction was an important part for town municipality administration to 

affectively achieve those 3 core concepts. 
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กอนอ่ืนผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ รองศาสตราจารย        

ดร.พลศักดิ์  จริไกรศริ ิ พลเอก ดร.บัณฑติ   พิรยิาสัยสันต ิดร.สมเจตน พันธุโฆษติ  ดร.อํานวย  บุญรัตนไมตร ี
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23 การนยิามตัวแปรตาม................................................................................. 119 

24 นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตนดวยตัวช้ีวัด........................................... 124 

25 นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด......................................... 129 

26 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล...................................................... 136 

27 การสรางเครื่องมือการวจิัยจากตัวช้ีวัดของดัชนตีัวแปรตน  คาความ

เที่ยงตรงของคําถาม (IVC) ระบบเกณฑการวัด และระบบการใหน้ําหนัก 

 

138 

28 การสรางเครื่องมือการวจิัยจากตัวช้ีวัดของดัชนตีัวแปรตาม  คาความ

เที่ยงตรงของคําถาม (IVC) ระบบเกณฑการวัด และระบบการใหน้ําหนัก 

 

151 

29 การสรางแบบสัมภาษณจากความสัมพันธตัวแปรตนและตัวแปรตาม.........  164 

   



 
  

(15) 

 สารบัญตาราง (ตอ) 

 

    หนา 
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  สารบัญตัวแบบ 

 

 

  หนา 

ตัวแบบท่ี  
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ดขีองทองถิ่น...................................................................................................... 
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  สารบัญตัวแบบ (ตอ)  
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เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลเมือง............................................. 

 

272 
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ภารกจิ...................................................................................................   

 

281 
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บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น.......................................................................... 
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6 ภาพรวมการบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมือง................... 193 

7 ระดับการบรหิารงานดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติของเทศบาลเมือง.............   203 

8 ภาพรวมการบรหิารงานดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติของเทศบาลเมือง……...   204 

9 ระดับการบรหิารงานดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม                        

ของเทศบาลเมือง................................................................................... 

 

207 

10 ระดับการบรหิารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ของเทศบาลเมือง................................................................................... 

 

211 

11 ระดับการบรหิารงานดานการสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรมประเพณ ี

ทองถิ่นและการทองเที่ยว....................................................................... 

 

214 

12 ระดับการบรหิารงานเทศบาลเมือง............................................................... 214 

13 ระดับการบรหิารงานดานหลักประโยชนสุขของประชาชนของเทศบาลเมือง 223 

14 ภาพรวมการบรหิารงานดานหลักประโยชนสุขของประชาชน                   

ของเทศบาลเมือง……………………………………………………………………………………... 

 

224 

15 ระดับการบรหิารงานดานหลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของเทศบาลเมือง.................................................................................... 

 

235 

16 ภาพรวมการบรหิารงานดานหลักการบริหารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิของเทศบาลเมือง......................................................................... 
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17 หลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 238 

  18 ภาพรวมการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกิดความคุมคาใน  
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22 ภาพรวมการบรหิารงานดานหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง... 245 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

 ปจจุบันการปฏิบัตงิานราชการใหความสําคัญกับงานดานการใหบริการสาธารณะมาก

ข้ึน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่หลักในการใหบรกิารแกประชาชนผูมาขอรับบริการจาก

รัฐ จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอผูใหบริการ คือ คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองศึกษาวิธีการบริหารงาน

ใหมๆ  มาปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชน วางแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  

การใหบรกิารที่จะสรางความพึงพอใจ โดยมุงเนนการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหแกบุคลากรใน

องคกรใหมีความรู ความเขาใจในการใหบรกิาร ทัศนคตขิองผูปฏิบัตงิานรับใชประชาชนใหไดรับ

บริการสาธารณะที่ดี จากหนวยงานของรัฐ ภายใตนโยบายแหงรัฐดานการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตความโปรงใสและมีคุณธรรม เพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน จําเปนที่จะตองศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของเทศบาลเมืองในประเทศไทยในครัง้นี้       

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การปกครองสวนทองถิ่น เกดิข้ึนภายใตหลักการของการกระจายอํานาจการปกครอง 

ซ่ึงรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นไดมีโอกาสไดปกครองและบริหารงานของทองถิ่นดวยตนเอง เพื่อ

ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นเพราะไดรับรูปญหาและความตองการของตนเองดกีวาผูอ่ืน โดยใหมีการ

จัดตัง้องคกรหรอืหนวยการปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมีความเปนอิสระและมีสทิธิตามกฎหมาย

ในการปฏิบัตหินาที่ตามความเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหประชาชน

ในทองถิ่นรูปกครองตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปกครองสวนทองถิ่นนี้อยูภายใตการ

กํากับดูแลของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

ระบบมาตรฐานบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบันแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 

(1) การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน หรือที่เรียกวา “Standard Practices” (2) การจัดบริการ

สาธารณะเพื่อความเปนเลศิ หรอืที่เรยีกวา “Best Practices” และ (3) การจัดบรกิารสาธารณะที่มีการ

ใหสัญญาตอผูใชบริการ หรือที่เรียกวา “Citizen Charter” (จรัส  สุวรณมาลา, 2544, หนา 7)           
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ซ่ึงกลาวถงึลักษณะสําคัญของแตละระบบดังนี้   

1. การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน หรือที่เรียกวา “Standard Practices” มี

จุดมุงหมายหลักที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนให

ครอบคลุมและไดมาตรฐานข้ันต่ําตามที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง

จะตองปฏิบัตติามมาตรฐานข้ันต่ําโดยเสมอเหมือนกัน หากทองถิ่นใดไมประสงคที่จะปฏิบัติ

ตาม ก็ใหดําเนนิการขอประชามตหิรอืขอความยนิยอมจากประชาชน และเสนอขออนุมัติจาก

หนวยงานของรัฐซ่ึงทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานการจัดบริการของทองถิ่นในเรื่องนั้นๆ  

ตามลําดับ หลักการขอยกเวนไมปฏิบัตติามมาตรฐานการดําเนนิงานโดยใชมติการใหความยินยอม

หรือการรับรองของประชาชนทองถิ่นดังกลาวนี้ อาจเรียกวา หลัก “Home Rule” (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ2544, หนา 8) ในประเทศตางๆ มีลักษณะ

การใชระบบการจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน ที่แตกตางกันออกไป บางประเทศมีการ

กําหนดอํานาจหนาที่ดานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวอยาง

กวางๆ และอาจมิไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของบรกิารสาธารณะ หรือไมไดกําหนด

หลักเกณฑการดําเนนิงาน หรืออาจไมมีองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลหรือแทรกแซงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหปฏิบัตติามมาตรฐานข้ันต่ําที่กําหนดไวแตอยางใด ยิง่ไปกวานัน้ ในบาง

ประเทศอาจมิไดกําหนดประเภทของบรกิารสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดให

มีข้ึนไวแตอยางใด (นครนิทร เมฆไตรรัตน และคณะ, 2546, หนา 7) เนื่องจากประเทศเหลานี้

จะกําหนดประเภทบริการหรือกิจกรรมที่หามมิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ  

เนื่องจากบรกิารหรอืกจิกรรมเหลานัน้อาจกระทบกระเทือนตออํานาจอธิปไตยของรัฐ จึงให

เปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึสามารถใชดุลยพินจิใน

การเลอืกประเภทบรกิาร ระดับคุณภาพของบรกิาร และวธิจีัดบรกิารไดอยางเต็มที่ อาจกลาว

ไดวากรณนีี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีระบบมาตรฐานการบริการสาธารณะข้ันต่ําแต

อยางใด (Manor, 1999, pp.4-12)    

2. การจัดบริการสาธารณะเพ่ือความเปนเลศิ (Best Practices) มีจุดประสงคที่จะ

สงเสรมิทองถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการ พัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการให

กาวหนาอยางตอเนื่อง และจัดใหมีศูนยกลางการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ดานการพัฒนาคุณภาพและประสทิธภิาพการจัดบริการสาธารณะระหวางทองถิ่นตางๆ ข้ึน 

ระบบมาตรฐานบรกิารสาธารณะเพื่อความเปนเลศิเปนระบบที่อาศัยความสมัครใจขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีกฎหมายรองรับ และไมตองใชอํานาจรัฐเขา

ควบคุมหรอืผลักดันใหทองถิ่นตองปฏิบัตติามแตอยางใด กลไกของระบบมาตรฐานนี้จะเปน

การสรางแรงกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นสามารถพัฒนาคุณภาพบรกิารของตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยนื (จรัส สุวรณมาลา, 

2544, หนา 10) 

3. การจัดบริการสาธารณะท่ีมกีารใหสัญญาตอผูใชบริการ (Citizen Charter)  มี

วัตถุประสงคที่จะสงเสริมคุณภาพของบริการสาธารณะที่จัดโดยหนวยงานของรัฐและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหมุงสนองตอบความตองการของผูใชบริการมาก ระบบประกันคุณภาพ

บริการของอังกฤษที่เรียกวา Citizen Charter เปนมาตรการทางกฎหมายกําหนดใหหนวยงาน

จัดบริการสาธารณะทุกหนวยงานจัดทํามาตรฐานการใหบริการของตนเอง และประกาศให

ประชาชนผูใชบรกิารไดรับทราบถงึสทิธปิระโยชนของตนเองตอการรับบรกิารในเรื่องนัน้ๆ ระบบ 

Citizen Charter เปนวธิกีารสรางหลักประกันคุณภาพการบรกิารสาธารณะแบบบังคับโดยรัฐบาล

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม ตราเปนกฎหมายวาดวยระบบการประกันคุณภาพ

บริการสาธารณะโดยระบบการใหสัญญาแกประชาชนผูใชบริการ (The Citizen Charter Act) 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริการสาธารณะของ

ตนเองตามรูปแบบและวธิกีารที่กฎหมายกําหนด และตองจัดบรกิารใหเปนไปตามสัญญาที่ประกาศ

หรอืใหไวตอประชาชน ในขณะเดยีวกัน กฎหมายดังกลาวจะกําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชน

ผูใชบริการไวชัดเจน เพื่อใหประชาชนมีหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของการรับบริการ     

(จรัส สุวรณมาลา, 2544, หนา 10) 
การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เปนแนวคิดสากล ที่ไดนํามาใชใน

สังคมไทย โดยมีความหมายรวมถึงระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆ ที่วางกฎเกณฑ 

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกจิ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาคตางๆ ของสังคมจะ

พัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีคือการ

พัฒนาใหอยูรวมกันอยางสันติสุขและการสรางความเปนธรรมในการพัฒนาดานตางๆ ใหกับ

สังคมทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ยังไดแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐ

ไดมีแนวทางการสรางระบบการบรหิารจัดการที่ดใีหเกดิข้ึนในสังคมไทย ไดกําหนดแนวทางเพื่อ

สรางการบริหารจัดการที่ดีในยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ คือ การพัฒนาใหประชาชนมี

ความเขาใจที่ด ีมีความรับผิดชอบ และมีความเอ้ืออาทรตอกัน ทัง้นี้เพื่อใหความสัมพันธระหวาง

รัฐและประชาชนดําเนนิไปในเชิงสรางสรรค และเสริมสรางสมรรถนะซ่ึงกันและกัน การพัฒนา

ประชารัฐที่สอดคลองกับแนวทางการบรหิารจัดการที่ดี เพื่อสรางระบบการบริหารที่ทําใหเกิด

ดุลยภาพระหวางประโยชนของคนในแตละชุมชน และประโยชนของชาติที่ทําใหเกิดดุลยภาพข้ึน

ทัง้ในปจจุบันและในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

มีวัตถุประสงคดานการบรหิารจัดการที่ด ีเพื่อใหเกดิการบรหิารจัดการที่ดใีนสังคมไทยทุกระดับ 

เปนพื้นฐานใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได เนนการปฏิรูประบบบรหิารจัดการภาครัฐ การบรหิารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ
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เอกชน การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา การรับผิดชอบตอสังคม และการ

ลดการทุจริตประพฤติ มิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 

2550-2554) มีพันธกิจดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไวดังนี้ “พัฒนาระบบบริหาร

จัดการประเทศใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไก และกฎระเบยีบทีเ่อ้ือตอการกระจายผลประโยชน

จากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสรมิสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอ

สาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจสู

ความเปนธรรมทางเศรษฐกจิ สังคมและการใชทรัพยากร”   

นอกจากนี้ สาระของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดาน

แนวนโยบายการบรหิารราชการแผนดินดานการพัฒนาระบบงานภาครัฐ ไดมีการกําหนดแนว

ทางการพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ ควบคู

ไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางานเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปน

แนวทางในการปฏิบัตงิาน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550, หนา 46) 

กระบวนการบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี ที่จะนําไปสูเปาหมายความเปนธรรมและสันติสุข

ได จะตองเนนกระบวนการที่วางกฎเกณฑ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ

ประเทศที่ทุกภาค ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาสังคม ภาคปจเจกชนและ

ครอบครัว มีสวนรวมกันบรหิารจัดการประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปขางหนา โดยมุงเนนการ

มีสวนรวมของสาธารณชน (Public  Participation) ความซ่ือสัตยสุจริต และโปรงใส (Honesty and 

Transparency) ความพรอมที่จะรับผิดตอสังคม (Accountability) และกฎเกณฑที่ยุตธิรรม และชัดเจน 

(Fair Legal Framework and Predictability) การบรหิารจัดการทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองตอง

สรางความสมดุลระหวางองคประกอบตางๆ ของสังคมใหดํารงอยูรวมกันอยางสันตสิุขและสังคมมี

เสถยีรภาพ ความสมดุลที่สําคัญคอื การจัดสรรทรัพยากรของสังคมใหทุกภาคมีสวนไดที่เหมาะสม

และยอมรับได ซ่ึงจะข้ึนอยูกับปจจัย คอื เปนกระบวนการที่ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการตัดสินใจ

เพื่อจัดสรรทรัพยากร และกฎหมายที่ยุตธิรรม (วรีะ ไชยธรรม, 2542, หนา 17-23) 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนการช้ีใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหารราชการที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ และเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการ

กระทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งวา ตองมีความมุงหมายใหบรรลุเปาหมายในสิ่งเหลานี้ คือ เกิด

ประโยชนสุขของประชาชน การบรหิารราชการที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและมุงให

เกดิผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไดแก 

การบริหารเพื่อใหไดรับผลลัพธ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว  โดยมีการ

บรหิารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์  (Result-based management)  และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน  

(Performance Agreement) ในทุกระดับ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
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ไดแก การบริหารที่จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลลัพธ 

(Outcome) ที่เกิดข้ึน โดยมีการทํา Cost-benefit analysis ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปไดและ

ความคุมคาของแผนงานหรอืโครงการตาง  ๆไมมีข้ันตอนการทํางานเกนิความจําเปน  มีการปรับปรุง

ภารกจิของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ มีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการอยางสมํ่าเสมอ 

 การดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีผลกระทบกับสภาพชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชนจํานวนมากที่สุด โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล

ที่มีอยูเปนจํานวนมาก ถาองคกรสวนทองถิ่นดังกลาวจะปฏิบัติงานใหเปนไปตามภารกิจของ

องคกรอยางซ่ือสัตยสุจริต ประชาชนก็จะไดรับประโยชนสูงสุด การพัฒนาการบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล มีความสําคัญอยางยิ่งตอการช้ีใหเห็นถึง

ความสัมพันธของการวางแผนพัฒนาองคกรในการบริหารจัดการบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสาเหตุของปญหาการบริหารจัดการที่ดีที่เปนแนวคิดแหง

หลักธรรมาภิบาล การปกครองที่ยดึถอืความถูกตองดงีาม คอื ปกครองโดยธรรม หรือธรรม

รัฐ การปกครองโดยธรรมที่ดี บุคคลดี องคกรที่ดี  รัฐจะตองเขาถึงหลักธรรมาภิบาล       

(คณนิ  บุญสุวรรณ, 2548, หนา 1-4) 
  เนื่องจากสภาพขอเท็จจรงิดังกลาว ผูศกึษาไดพิจารณาเห็นวาเทศบาลเมืองตองบริหาร

กิจกรรมตางๆ ในเทศบาลใหเปนไปตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกัน

จําเปนตองใหการบรหิารกจิการเหลานี้บรรลกุารบรหิารกจิการบานเมืองทีด่ขีองทองถิ่นอีกดวย 

ตามหลักตรรกะทางการบริหารแลว เพื่อนําผลวิจัยไปใชในการปรับปรุงการทํางานในบริการ

สาธารณะของทองถิ่น และเปนแนวทางในการสงเสริมการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีององคกรปกครองทองถิ่นตอไป 

 

คําถามการวจิัย  
   

ตามระเบียบขอบังคับทางกฎหมายแลว เทศบาลเมืองตองบริหารกิจกรรมตางๆใน

เทศบาลใหเปนไปตามมาตรฐานการบริหารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน

ขณะเดียวกันก็ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการบริหารงานของเทศบาลบรรลุการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลอีกดวย การบรหิารของเทศบาลเมืองเพื่อใหบรรลุเปาหมายสอง 

ประการพรอมกัน เปนเรื่องที่ดําเนนิการไดยาก จึงเกิดคําถามการวิจัยวา “ตามยุทธศาสตร

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ตองการใหเทศบาลเมืองบริหารงานแลวบรรลุทั้ง

มาตรฐานบรกิารสาธารณะและการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีก็ตอเม่ือการบริหารงานตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

เมือง”   
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วัตถุประสงคของการวจิัย    
  

การศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย จากความเปนมาและความสําคัญ

ของปญหาการวจิัย สามารถกําหนดวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. เพื่อศกึษาการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2. เพื่อศกึษาการใชหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย  

3. เพื่อศกึษาความสมัพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย 

4. เพื่อสรางตัวแบบการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะในการบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย 
 

ตัวแบบท่ี 1 วัตถุประสงคของการวจัิย    

 
 

IV. การ

บรหิารงาน

เทศบาล

เมอืง 

IV1  โครงสรางพื้นฐาน     

IV2  การสงเสริมคุณภาพ

ชีวติ  

IV3  การจัดระเบียบ

ชุมชน 

       และสังคม  

IV4  การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

       และสิ่งแวดลอม      

IV5  การสงเสริมศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณีทองถิ่น   

       และการทองเที่ยว 

DV.การบรหิาร

กิจการ

บานเมอืงท่ีดี

ของทองถิ่น 

DV1  หลักประโยชนสุขของ

ประชาชน 

DV2  การบริหารงานเพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของ

เทศบาล 

DV3  การบริหารภารกจิอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิความ

คุมคา ในเชิงภารกจิ 

DV4  การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

DV5  หลักการปรับปรุงภารกจิของ

องคการปกครองสวนทองถิ่น   

DV6  หลักการอํานวยความ

สะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน    

DV7  การประเมินผลการ

ปฏิบัติการ    

สรางตัวแบบการ

บรหิารงานทองถิ่น 

วัตถุประสงคที่ 1 

วัตถุประสงคที่ 2 

วัตถุประสงคที่ 3 

วัตถุประสงคที่ 4 
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 ขอบเขตการวจิัย  

 

การวิจัยนี้จะแบงขอบเขตการศึกษาเปน 4 มิติ ไดแก เนื้อหา พื้นที่ ประชากร และ

เวลา ดังนี้ 

1. ขอบเขตในดานเนื้อหา  

          การศกึษา เรื่องความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ

กับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย จะแบงขอบเขตของ

การศกึษาออกเปน 3 บรบิท ตามวัตถุประสงคของการศกึษา ดังนี้  

1) การสบืคนการบรหิารงานของเทศบาลเมือง ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะในดาน 

1.1) โครงสรางพื้นฐาน   

1.2) การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

1.3) การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม   

1.4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม   

1.5) การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว 

2) การสบืคนการบริหารงานของเทศบาลเมือง ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิน่ ในดาน 

2.1) ประโยชนสุขของประชาชน   

2.2) การบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาล   

2.3) หลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธิภาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ  

2.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน   

2.5) การปรับปรุงภารกจิของเทศบาล   

2.6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   

2.7) หลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร    

3) การทบทวนองคความรู กฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑมาตรฐานตาง  ๆและผลงานวิจัย

ทัง้ภายใน และตางประเทศ ประเด็นสําคัญขององคความรูตามวัตถุประสงค มีดังนี้ 

3.1) การบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.2) การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 พื้นที่ในการศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะกับ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย คือ เทศบาลเมืองทั่วประเทศที่
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ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2546 – 2552 ของ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  3. ขอบเขตดานประชากร 

 ศกึษาโดยการสัมภาษณและตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานของเทศบาล ประชากร คือ 

นายกเทศมนตรเีมือง และปลัดเทศบาลเมือง ในพื้นที่เทศบาลเมืองในประเทศไทย จํานวน 142 แหง 

ที่ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2546 – 2552 ของ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4. ระยะเวลาท่ีศกึษา 

       การศกึษาเพื่อเตรยีมความพรอมเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 

ถงึวันที ่31 สงิหาคม 2556 

  

นยิามศัพทเฉพาะ 

 

 เพื่อใหผูวิจัยและผูอานมีความเขาใจตรงกัน ดังนั้นนักวิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่อง

ความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย ดังนั้นจึงกําหนดคําศัพทที่มีความหมาย

เฉพาะเจาะจง เพื่อใหผูอานเขาใจตรงกับผูวจิัยวาคําเหลานัน้มีความหมาย ดังนี้  

 มาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถงึ มาตรฐานการ

จัดกจิกรรมทางการเมืองของทองถิ่น ตัง้แต การบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน การบริหาร

ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ การบรหิารงานดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมการบรหิารงาน

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และการบรหิารงานดานการสงเสรมิศาสนา 

ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว   

 การบริหารงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง การดําเนินการจัดการภารกิจที่

เทศบาลตองใหความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถ

ประกอบกจิการงานอาชีพและเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัยใหเอ้ือประโยชนตอการดําเนนิ

กจิกรรมของประชาชนในชุมชนในทุกๆ ดาน ไดแก การดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับ

ดานถนน  ทางเดนิ และทางเทา ดานไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ํา และดานแหลงน้ําเพื่อการ

อุปโภค บริโภคโดยสงเสริมใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มและน้ําใชอยาง

เพียงพอ 
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 การบริหารงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง การดําเนินงานเพื่อการ

สงเสริมอาชีพประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถพ่ึงพา

ตนเองและเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดตามขีดความสามารถ สงเสรมิใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดข้ึีน ไดแก การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนใหมีสุขภาพ

กายและจิตดี มีสติปญญาเขมแข็ง และเติบโตเปนประโยชนตอสังคม การเสริมสรางสุขภาพ

พลานามัยใหแข็งแรง และจติใจที่แจมใส นับเปนปจจัยสําคัญที่เอ้ืออํานวยใหประชาชนสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวติของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ินําไปสูการมีสวนรวมใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางมีประสิทธิภาพ ดานการสงเสริมผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาสใหมีสทิธไิดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจาก

รัฐ ภายใตการกระจายอํานาจ งานดานสาธารณสุขตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมการดําเนนิงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและ

การสงเสรมิอาชีพเพื่อใหเกดิชองทางในการเพ่ิมรายไดข้ึนอยางตอเนื่องและมีความม่ันคง 

 การบริหารงานดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  หมายถึง การเสริมสรางให

ชุมชนมีความเขมแข็ง มีระบบการดูแลความปลอดภัยในดานตางๆ ใหแกประชาชนอยางมี

มาตรฐาน โดยมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหม่ันใจวาประชาชนในชุมชนมีความ

ปลอดภัยในการดํารงชีวติและทรัพยสนิ โดยเฉพาะการปองกันบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงเกี่ยวของกับ

บทบาทของเทศบาลโดยตรงเพราะเปนกิจกรรมที่เทศบาลตองดูแลอยางใกลชิดเพื่อการปฏิบัติ

หนาที่ที่มีประสทิธิภาพ โดยตองมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันภัย การ

เตรียมความพรอมเกี่ยวกับอุบัติภัย มีกิจกรรมการซอมแผนการปองกันภัยรวมทั้งมีการรับ

อาสาสมัครและการจัดการฝกอบรม อันเปนการสรางความม่ันใจใหกับประชาชนวาจะไดรับการ

ดูแลจากเทศบาลในยามเกดิเหต ุ

การบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม หมายถึง 

แนวคิดทางวิชาการสนับสนุนในประเด็นเกี่ยวกับ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม

ในเขตพื้นที่ ประกอบดวย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

และการดูแลรักษาที่สาธารณะ   

 การบริหารงานดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

และการทองเท่ียว หมายถงึ การบรหิารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น การอนุรักษ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางการพัฒนา

รากฐานดั้งเดิมของตนใหดํารงอยูไดตลอดไป ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรูจักอนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นของตน และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมือง อันเปนแนวทางเพ่ิมรายไดของประชาชน    
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 การบริหารกจิการบานเมืองท่ีดี หมายถึง การบริหารงานที่มุงเนนหลักการระบบ

บริหารงานที่มีประสทิธภิาพเปนหลัก การทํางานที่เนนความโปรงใส การมีสวนรวมของบุคคล

ในการทํางาน  การรักษาผลประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมีกติกาที่ตก

ลงรวมกัน  ซ่ึงการดูแลจะอยูในทุกระดับของสังคมและองคกร เปนการตระหนักในสทิธหินาที่  

ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกัน

และกลาที่จะยอมรับผลในการกระทําของตน 

 หลักประโยชนสุขของประชาชน หมายถงึ การบรหิารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น จากการเปดเผยขอมูลขาวสาร การจัดใหมีชองทางประจําสําหรับ

เผยแพรขอมูลขาวสาร  การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน  การรับฟงความคิดเห็น การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุ  การโอนงบประมาณ

รายจายประจําป และการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

 การบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อ

การบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ 

เทศบาล จากการแตงตัง้องคกรจดัทําแผนพัฒนาของเทศบาล  การจัดทําแผนพัฒนาสามป การ

นําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรอืแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป   

นําโครงการในแผนพัฒนาสามป มาจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น การจดัทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการ ระหวางสวนราชการกับ

ผูบริหารทองถิ่น การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนการ

สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น และเทศบาล เปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาทองถิ่น  

การบริหารภารกจิอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ หมายถงึ 

การกําหนดวธิกีารทํางานของเทศบาลเมือง ทัง้ในกรณีที่ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและ

สามารถวัดความคุมคาในการปฏิบัติแตละภารกิจ โดยกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติตาม

หลักการความโปรงใส เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานที่

สามารถเปดเผยใหบุคคลทั่วไปตรวจสอบประสทิธภิาพในการทํางานได หลักความคุมคา เปนการ

แสดงใหเห็นถงึประสทิธภิาพของการบรหิารราชการซ่ึงสามารถวัดผลได และจะเปนขอมูลสําคัญ

ในการนํามาใชปรับปรุงวิธีการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด หลักความชัดเจนในการปฏิบัติ

ราชการ สามารถวัดผลได ซ่ึงจะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาปรับปรุงวิธีการทํางานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอไป หลักความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติราชการของ

ผูรับผิดชอบในเรื่องตางๆ การบรหิารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจ ไดแก การจัดทําแผนดําเนินงาน
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แลวเสร็จภายในกําหนดการแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขอ

อนุญาต อนุมัติ หรอืความเห็นชอบของเทศบาล ภายในกําหนด และมีกระบวนการแกไขปญหา

ความเดอืดรอนของประชาชน    

การลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น จากการที่เทศบาล มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยการ  

กระจายอํานาจในการตัดสินใจ  การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนยบริการรวม  มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือโทรคมนาคม การจัดบริการสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ   

การจัดบรกิารสาธารณะรวมกับองคการภาคเอกชน และการจัดบริการสาธารณะรวมกับองคการ

ภาคประชาสังคม  รวมถงึการทีเ่ทศบาล มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ  และเทศบาล มีการจัดทํา

แผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการดําเนนิการ   

  การปรับปรุงภารกิจของเทศบาล หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น จากการที่เทศบาลทําการปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติงาน 

ไดแก เทศบาลมีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ และเทศบาล จัดใหมี

การทํา แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกประชาชนเพ่ิมข้ึน จะกระทําใหสําเร็จไดเม่ือมีการปรับปรุง

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งที่กําหนดใหสวนราชการตางๆ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติ

ภารกจินัน้ เพื่อใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ 

 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน หมายถึง  

การบรหิารจัดการเพื่อการบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น จากการที่เทศบาล 

จัดอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ไดแก การกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จของงานบริการสาธารณะแตละงาน การเปดรับขอรองเรียน เสนอแนะ  สอบถามหรือเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน และการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อใหประชาชน

ไดรับการบริการที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ใหภาครัฐไดตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรู

สภาพปญหา และแกไขปญหาได โดยมีวิธีการดําเนินการที่สําคัญๆ เชน การกําหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัตงิาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการไดรับทราบ เพื่อแสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการ

บริหารงานอยางเปนระบบ การจัดระบบสารสนเทศเปนการสงเสริมใหสวนราชการพัฒนาการ

ใหบริการของตน โดยใชระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน และตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากข้ึน 

 การประเมนิผลการปฏิบัติการ   หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น จากการที่เทศบาล มีการประเมินผลการปฏิบัติการ ไดแก การมี

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาล มีการประเมินผลปฏิบัติราชการ ตลอดจน
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มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะ

เปนเครื่องมือที่จะชวยในการวางแผนบริหารงานของสวนราชการ วามีกิจกรรมใดที่จะเปนตอง

แกไขปรับปรุง เพื่อใหผลสําเร็จเกดิข้ึนในขณะเดยีวกัน หากผลการประเมินช้ีวา ภารกิจใดบรรลุผล

สําเร็จ ก็จะเปนการจูงใจเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานใหมีความสนใจที่จะพัฒนางานอ่ืนตอ  ๆไป 

 เทศบาลเมือง หมายถึง ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปน

เทศบาลเมือง  หรือเปนทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนข้ึนไป หนาที่ของเทศบาล

เมืองที่ตองทําในเขตเทศบาล คือ ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา โรงฆาสัตว บํารุงสถานที่ทําการ

พิทักษรักษาคนเจ็บไข บํารุงรักษาทางระบายน้ํา บํารุงสวมสาธารณะ บํารุงการไฟฟา หรือแสง

สวางโดยวธิอ่ืีน ดําเนนิกจิการโรงรับจํานําหรอืสถานสนิเช่ือทองถิ่น ซ่ึงอาจจัดทําไดโดย ใหมีตลาด 

ทาเทียบเรือและทาขาม สุสาน และฌาปนสถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

บํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก บํารุงโรงพยาบาล มีการสาธารณูปการ จัดทํากิจการซ่ึง

จําเปนเพือ่การสาธารณสุข บํารุงโรงเรยีนอาชีวศกึษา บํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 

บํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว สถานที่พักผอนหยอนใจ ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม รักษาความ

สะอาดเรยีบรอยของทองถิ่น และเทศพาณชิย    
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
  

 เม่ือไดทําการศกึษาวจิัยเรือ่ง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทยแลวกอใหเกิด

ประโยชนในการวจิัย ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 1. การวจิัยครัง้นี้ทําใหรูถงึสภาพรูปแบบดําเนนิงานและปญหาการบริหารงานเทศบาล

เมือง วามีขอบกพรองอยางไรในการบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น 

 2. สามารถคนพบตัวแบบการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ทําใหเกดิการบรรลุตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

เมืองในประเทศไทย 

 3. นําตัวแบบที่ไดจากการวจิัยครัง้นี้ไปใชประโยชนเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ

ตางๆ เพื่อแกไขปญหาในการบรหิารงานเทศบาลเมือง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

อ่ืนเพื่อการบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น 



 

 

 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในการศกึษาวจิัยครัง้นี้ ผูวจิัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร พัฒนาการแนวความคิด 

ทฤษฎี และขอคนพบทางการวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องการบริหารงานตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

เมืองในประเทศไทย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดอยางลึกซ้ึง มี

ลักษณะเปนองครวม ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นการนําเสนอ ดังนี้     

1. พัฒนาการของแนวความคิดการบริหารงานทองถิ่น    

2. พัฒนาการของแนวความคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. ขอคนพบทางการวิจัยที่เกี่ยวของ 

4. กรอบแนวคิดของการศึกษา 

5. การตัง้สมมตฐิานการวจิัย 

 

พัฒนาการของแนวความคดิการบริหารงานทองถิ่น 
 

การบรหิารงานทองถิ่น (Local Administration) เปนรูปแบบการบรหิารงานอีกลักษณะ

หนึ่งซ่ึงมีความสําคัญมากในประเทศประชาธิปไตย สวนใหญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

เปนผูมีบทบาทหลักในการจัดบริการสาธารณะ การบรหิารทองถิ่นมีลักษณะแตกตางจากการ

บรหิารงานของรัฐบาลโดยทั่วไป แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานทองถิ่นประกอบดวย

ความหมายและลักษณะของการบริหารงานทองถิ่น และแนวคิดพื้นฐานในการบริหารงาน

ทองถิ่น (รสคนธ รัตนเสรมิพงศ, 2547, หนา 58)   
 

 ความหมายและลักษณะการบริหารงานทองถิ่น 

 การบริหารงานทองถิ่น  หมายถึง การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึง

เปนหนวยการปกครองตนเองของประชาชนในทองถิ่น ดําเนินการบริหารงานในระดับรองจาก

ระดับชาตหิรอืระดับรัฐ  การบรหิารงานทองถิ่นเปนผลมาจากการที่รัฐบาล  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ

การบรหิารประเทศไดกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นปกครองตนเองในรูปแบบของการ

ปกครองทองถิ่น (Local Government) ประชาชนในทองถิ่น ซ่ึงมีอํานาจปกครองตนเองตามที่

ไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาลจะดําเนนิการปกครองทองถิ่นของตนเองโดยจัดตั้งองคกร

ข้ึนมาใชอํานาจแทนประชาชน เรียกวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” องคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นจะเปนผูดําเนินการบริหารทองถิ่น ตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นอยางเปนอิสระ ภายใตกรอบ นโยบาย และการกํากับ

ดูแลของรัฐ (รสคนธ  รัตนเสรมิพงศ, 2547, หนา 58) 

 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ใหความหมายของการบริหารทองถิ่นไววา การบริหารใน

รูปลักษณะกระจายอํานาจการบรหิารบางอยาง ซ่ึงรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทํากันเอง เพื่อให

ประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสบริหาร และบริหารงานของทองถิ่นดวยตนเอง เพื่อสนองความ

ตองการสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นนั้น ใหงานดําเนินไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ  

ประสทิธผิลตรงกับความประสงคของประชาชน โดยเหตุที่วาประชาชนในทองถิ่นยอมจะทราบ

ความตองการของทองถิ่นนั้น ไดดีกวาบุคคลอ่ืน และยอมมีความผูกพันตอทองถิ่นนั้นๆ ยิ่ง

กวาผูอ่ืน โดยการจัดใหมีหนาที่ซ่ึงราษฎรในทองถิ่นเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมด หรือแตบางสวน

จากบรหิารราชการในทองถิ่นนัน้ โดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงาน

พอสมควร (วริัช  วริัชนภิาวรรณ, 2545, หนา 42) 

 เอนก  เหลาธรรมทัศน ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นคือ เครื่องมือที่

รัฐบาลจะใหแกประชาชน เพื่อที่ประชาชนในทองถิ่นตางๆ มีอํานาจหนาที ่มีทรัพยากร มีกฎหมาย

เพียงพอ ที่จะสรางบานสรางเมืองของตนเองดวยตนเองมากข้ึน (เอนก เหลาธรรมทัศน,  2543, 

หนา 37) 

 การบรหิารทองถิ่นเปนภารกจิหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชนเดยีวกับการ

บรหิารประเทศเปนภารกิจหลักของรัฐบาล การบรหิารงานทองถิ่นมีลักษณะโดยรวมเชนเดยีวกับ

การบริหารงานสาธารณะโดยทั่วไป แตก็มีลักษณะเฉพาะบางประการที่แตกตางจากการ

บรหิารงานภาครัฐในระดับชาต ิการบรหิารทองถิ่นมีลักษณะสําคัญ ดังนี้  

1. การบริหารทองถิ่นเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงโดยปกติเปน

อํานาจหนาที่ของฝายบรหิาร อันไดแก ผูบรหิารหรอืคณะผูบรหิารทองถิ่น 

2. การบรหิารทองถิ่นเปนกระบวนการหรือกรรมวิธีในการนําเอาการตัดสินใจและ

นโยบายของทองถิ่นไปปฏิบัตใิหเกดิผลสําเร็จ รวมทัง้การนํากฎหมายที่ทองถิ่นกําหนด ไปใช

บังคับในเขตทองถิ่นดวยนโยบาย และกฎหมายของทองถิ่นดังกลาวจะตองสอดคลองกับ

เจตนารมณของทองถิ่น กําหนดข้ึนโดยประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนในทองถิ่น เพื่อ

แกไขปญหาและสนองความตองการของทองถิ่น 

3. การบริหารทองถิ่นเปนการผสมผสานความรู ความสามารถทางการบริหารกับ

ความรับผิดชอบตอทองถิ่น และหลักเหตุผลการดําเนินการบริหารจะตองคํานึงถึงเจตจํานง

ของประชาชนในทองถิ่น (Popular Will) ตลอดจนความเสมอภาคและยุตธิรรมในสังคมดวย 
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4. การบริหารทองถิ่นเปนการนําเอาทรัพยากรทางการบริหารของทองถิ่น อันไดแก 

บุคลากร เงนิ วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ใชใหเกดิประโยชนสูงสุด เพื่อบรรลุเปาหมายใน

การแกไขปญหาและสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น อยางมีประสทิธภิาพ   

 ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ระบบมาตรฐานบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบันแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ

คอื (1) การจัดบรกิารสาธารณะข้ันมาตรฐาน หรอืที่เรยีกวา “Standard Chastes” (2) การจดับรกิาร

สาธารณะเพื่อความเปนเลศิ หรอืที่เรยีกวา “Best Practices” และ (3) การจัดบริการสาธารณะที่มี

การใหสัญญาตอผูใชบรกิาร หรือที่เรียกวา “Citizen Charter” (จรัส  สุวรณมาลา, 2544, หนา 7)  

ซ่ึงกลาวถงึลักษณะสําคัญของแตละระบบดังนี้   

1. การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน (Standard Practices) 

การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน หรือที่เรียกวา “Standard Practices” มี

จุดมุงหมายหลักที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนให

ครอบคลุมและไดมาตรฐานข้ันต่ําตามที่กฎหมายกําหนด การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน  

มีนัยของการบังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐคอนขางสูง  

ดังนัน้ในระบบมาตรฐานนี้จงึมักจะตองมีการออกกฎหมาย และระเบยีบปฏิบัติงาน กําหนดสิ่งที่

เปนมาตรฐานข้ันต่ํา ของการจัดบริการไว พรอมทั้งกําหนดกลไกและมาตรการกํากับดูแล

สงเสรมิ หรอืแมกระทัง้การแทรกแซงการใชดุลยพินจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไป

ตามกฎหมายและระเบยีบปฏิบัตงิานที่กําหนดไว ระบบมาตรฐานการบริการสาธารณะข้ันต่ําจึง

เปนสวนหนึ่งของระบบความสัมพันธแนวตั้ง (Vertical relationship) ระหวางรัฐบาลและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น          

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันต่ําโดยเสมอ

เหมือนกนั หากทองถิ่นใดไมประสงคที่จะปฏิบัติตาม หรือไมสามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน

การดําเนินงาน หรือมาตรฐานการจัดบริการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็ใหดําเนินการขอประชามติ

หรือขอความยินยอมจากประชาชนในทองถิ่น และเสนอขออนุมัติจากหนวยงานของรัฐซ่ึงทํา

หนาที่กํากับดูแลมาตรฐานการจดับรกิารของทองถิ่นในเรื่องนัน้ๆ ตามลําดับ หลักการขอยกเวน

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานโดยใชมติการใหความยินยอมหรือการรับรองของ

ประชาชนทองถิ่นดังกลาวนี้ อาจเรยีกวา หลัก “Home Rule” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2544, หนา 8)ในประเทศตางๆ มีลักษณะการใชระบบการจัดบริการ

สาธารณะข้ันมาตรฐาน ที่แตกตางกันออกไป บางประเทศมีการกําหนดอํานาจหนาที่ดานการ

จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวอยางกวางๆ และอาจมิไดกําหนด

มาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของบริการสาธารณะ หรือไมไดกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงาน 
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หรืออาจไมมีองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลหรือแทรกแซงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให

ปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันต่ําที่กําหนดไวแตอยางใด ยิ่งไปกวานั้น ในบางประเทศอาจมิได

กําหนดประเภทของบรกิารสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีข้ึนไวแตอยาง

ใด (นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, 2546, หนา 8) เนื่องจากประเทศเหลานี้จะกําหนด

ประเภทบริการหรือกิจกรรมที่หามมิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ  เนื่องจาก

บรกิารหรอืกจิกรรมเหลานัน้อาจกระทบกระเทอืนตออํานาจอธปิไตยของรัฐ จงึใหเปนอํานาจ

หนาที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึสามารถใชดุลยพินิจในการเลือก

ประเภทบริการ ระดับคุณภาพของบริการ และวิธีจัดบริการไดอยางเต็มที่ อาจกลาวไดวา

กรณนีี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีระบบมาตรฐานการบริการสาธารณะข้ันต่ํา       แต

อยางใด (Manor, 1999, pp. 4-12) 

จากกระแสการกระจายอํานาจในยุคปจจุบันมีสวนทําใหรูปแบบการจัดการของระบบ

มาตรฐานบริการสาธารณะข้ันต่ํา เปลี่ยนแปลงไป จากการใชระบบการจัดการโดยรัฐบาล 

(หนวยงานของรัฐ) และใชกลไกการกํากับดูแลและมาตรการแทรกแซงทางกฎหมายไปเปนระบบ

การจัดการขององคกรอิสระที่ประกอบดวยตัวแทนของรัฐบาล สมาคมวิชาชีพ ประชาชน

ผูใชบริการ และกลุมองคกรภาคประชาสังคม เนื่องจากเม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ

เขมแข็งและมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะมากข้ึน และมีกระแสการตอตานอํานาจการ

แทรกแซงของรัฐบาลตอกจิการของทองถิ่นเพ่ิมข้ึน (ตามหลักการ “Deregulation-decentralization”)  

และเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการควบคุมแบบรวมศูนยและดําเนนิการโดยองคกรของรัฐบาล

เพียงองคกรเดี่ยว ไปเปนระบบการควบคุมโดยหนวยอิสระหลายๆ หนวย ซ่ึงมีทั้งองคกรของ

รัฐบาล องคกรรวมระหวางทองถิ่น รัฐบาล  องคกรภาคประชาสังคมและองคกรภาคเอกชน ที่ได

รับรองจากภาครัฐ (Parker, Andrew N, 1995, p. 22) 

 2. การจัดบริการสาธารณะเพ่ือความเปนเลศิ (Best Practices) 

 การจัดบริการสาธารณะเพื่อความเปนเลิศ มีจุดประสงคที่จะสงเสริมทองถิ่นที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการ ไดมีการริเริ่มบุกเบิก คนควาพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

บริการใหกาวหนาอยางตอเนื่อง และจัดใหมีศูนยกลางการเรียนรู และการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ดานการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะระหวาง

ทองถิ่นตางๆ ข้ึนในอนาคต ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะเพื่อความเปนเลิศเปนระบบที่

อาศัยความสมัครใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนัน้จงึไมจําเปนตองมีกฎหมายรองรับ  

และไมตองใชอํานาจรัฐเขาควบคุมหรือผลักดันใหทองถิ่นตองปฏิบัติตามแตอยางใด  กลไก

การปฏิบัติงานของระบบมาตรฐานแบบนี้จะเปนการสรางแรงกระตุนใหเกิดการแขงขัน

ระหวางทองถิ่น โดยใหรางวัล ใหการยอมรับ รับรองคุณภาพหรือใหผลประโยชนตอบแทน
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อ่ืนๆ พรอมทั้งใหการสนับสนุนในดานเทคนิควิชาการ คําปรึกษา เพื่อสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนาคุณภาพบรกิารของตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน การ

พัฒนาการจัดบริการสาธารณะเพื่อความเปนเลิศ มักเริ่มตนโดยการบุกเบิกขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมสูงเพียงไมกี่แหง และคอยๆ แพรขยายออกไปสูทองถิ่น

อื่นๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที ่มีความพรอมสูงจะเริ ่มพัฒนาคุณภาพการ

บริการสาธารณะในเรื่องที่ตนเองพรอมมากที่สุดกอน เม่ือมีตนแบบที่ดี  พรอมกับกลไก

การสนับสนุนของระบบสงเสริมมาตรฐานบริการสาธารณะ เชน การรับรองคุณภาพ  

การใหรางวัล การประกาศเกียรติคุณ และดวยแรงขับของการแขงขันและการเรียนรู

ระหวางทองถิ่นดวยกันเอง จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เริ่มนําระบบการ

พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะตามมาเปนลําดับ 

 ระบบ Best Practices Awards นี้มีการประยุกตใชกันในหลายประเทศอยางแพรหลาย  

เนื่องจากเปนวธิกีารที่ไมใชการบังคับใหทองถิ่นตองปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการปกครอง

ตนเองของทองถิ่นแบบดั้งเดิม ใหความสําคัญตอเรื่องความเปนอิสระของทองถิ่น รูปแบบของ

การดําเนนิงานมักจะเปนการสงเสริมการรวมกลุม จัดตั้งสมาคมทองถิ่น เพื่อรวมกันคนหา  

พัฒนา และแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับเทคนคิวธิกีารเพ่ิมผลผลติหรอืการพัฒนาคุณภาพ

บรกิารสาธารณะ ระหวางทองถิ่นตางๆ นอกจากนัน้รัฐบาลกลางอาจจัดตัง้สถาบันอิสระข้ึนเพื่อ

ทําหนาที่สํารวจตรวจสอบ ประเมิน เปรยีบเทยีบคุณภาพ หรอืมาตรฐานการใหบรกิารสาธารณะ

ของทองถิ่น เพื่อสงเสรมิใหเกิดบรรยากาศการแขงขัน  เปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานระหวางกัน

และกัน รวมทัง้การคนหาทองถิ่นที่สามารถพัฒนาคุณภาพไดเปนเลิศ (Best Practices Cases) และ

ใหรางวัล ใหการยกยอง และสงเสริมใหเปนศูนยกลางการเรียนรู การฝกอบรม การถายทอด

ประสบการณไปยังทองถิ่นอ่ืนๆ ตอไป (จรัส  สุวรณมาลา, 2544, หนา 10) 
 

 3. การจัดบริการสาธารณะท่ีมกีารใหสัญญาตอผูใชบริการ (Citizen Charter) 

 ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะประเภทนี้พัฒนาข้ึนโดยรัฐบาลประเทศสหราช

อาณาจักร (อังกฤษ) ในป ค.ศ. 1990 โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมคุณภาพของบริการ

สาธารณะที่จัดโดยหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงสนองตอบความ

ตองการของผูใชบรกิารมากที่สุด    

 ระบบประกันคุณภาพบริการของอังกฤษที่เรียกวา Citizen Charter นั้นใชมาตรการ

ทางกฎหมายกําหนดใหหนวยจัดบรกิารสาธารณะทุกหนวยจัดทํามาตรฐานการใหบรกิารของ

ตนเอง (Benjamin, 2003, p.46) และประกาศใหประชาชนผูใชบริการไดรับทราบถึงสิทธิ

ประโยชนของตนเองตอการรับบริการ พรอมกันนั้น ก็ใหผูใชบริการทําหนาที่ควบคุมดูแล
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คุณภาพการใหบรกิาร เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตนเองทุกครั้งที่ใชบริการ ในขณะเดียวกัน 

หนวยจัดบรกิารก็จะรักษามาตรฐานการใหบรกิารของตนเองตามที่ประกาศหรือใหสัญญาไว

แกประชาชนหรอืผูใชบรกิาร ถาทําไมไดตามนัน้ ผูใชบรกิารก็จะฟองรองเรยีกคาเสยีหาย หรอื

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กฎหมายกําหนดไวตอหนวยจัดบริการนั้น ซ่ึงหนวย

จัดบรกิารก็ตองรับผิดชอบตอความเสยีหายหรอืขอเรียกรองนัน้ๆ   

 ระบบ Citizen Charter เปนวิธีการสรางหลักประกันคุณภาพการบริการสาธารณะ

แบบบังคับโดยรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม ตราเปนกฎหมายวาดวย

ระบบการประกันคุณภาพบรกิารสาธารณะโดยระบบการใหสัญญาแกประชาชนผูใชบริการ 

(The Citizen Charter Act) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนนิการจัดทํามาตรฐาน

การบริการสาธารณะของตนเองตามรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายกําหนด (Paul Heywood, 

2002, pp. 167-168) และตองจัดบริการใหเปนไปตามสัญญาที่ประกาศหรือใหไวตอประชาชน ใน

ขณะเดียวกัน กฎหมายดังกลาวจะกําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชนผูใชบริการไวชัดเจน 

เพื่อใหประชาชนมีหลักประกันเกี่ยวกับสทิธปิระโยชนของการรับบรกิาร รวมทัง้ทําหนาทีต่รวจสอบ

กํากับดูแลหนวยจัดบรกิาร ใหจัดบรกิารตามสัญญาที่ใหไว จากประสบการณของประเทศอังกฤษ 

พบวา ระบบประกันคุณภาพบริการแบบนี้นับวาไดผลดีพอสมควร จึงไดมีการนําระบบนี้ไป

ประยุกตใชในประเทศอ่ืนๆ แมกระทั้งในกรณีของประเทศไทย ก็ไดมีการนํามาทดลองใชกับ

สวนราชการบางแหง  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนงานปฏิรูประบบบรหิารงานภาครัฐ แตในระดับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ยังไมไดมีการนํามาใชแตอยางใด   

 การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน (Standard Practices)   

 เนื่องจากจุดมุงหมายของการกําหนดการจัดบรกิารสาธารณะข้ันมาตรฐาน ของทองถิ่น

คือการสรางหลักประกันใหแกประชาชนในทองถิ่นตางๆ ไดรับบริการสาธารณะพื้นฐานจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของตน ในระดับที่ไมต่ํากวามาตรฐาน กิจกรรมหรือบริการที่จะ

กําหนดเปน “บรกิารสาธารณะข้ันมาตรฐาน” ไมจําเปนตองครอบคลุมอํานาจหนาที่ทุกประเภท

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กําหนดไวในกฎหมาย (จรัส สุวรรณมาลา, 2544, หนา 

23)  แตจะเปนลักษณะของกลุมกจิกรรมหรอืบรกิารที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้   

 1.  เปนกลุมกจิกรรมหรอืบรกิารที่มีลักษณะเชิงเทคนคิ หรอืหลักวชิาการเปนพื้นฐาน  

จงึจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานการดําเนนิงานโดยอิงหลักวิชาการและเทคนิคข้ัน

พื้นฐาน เชน การผังเมือง การควบคุมมลพิษ การจัดการศึกษากอนประถมวัย การจัดการ

ศกึษาข้ันพื้นฐาน การบรกิารสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน   

 2. เปนกลุมกิจกรรมที่จําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อให

ผูใชบริการหรือผูบริโภครวมกําหนดคุณลักษณะของบริการ และกํากับดูแลใหองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการใหเปนไปตามขอตกลงที่ใหไวแกประชาชน ดังนั้นจึงควรมี

เกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการใหผูใชบรกิาร และประชาชนทั่วไปเขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน

กจิกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง เชน การรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบยีบเรยีบรอยของชุมชน การขนสงมวลชน การจัดการศึกษากอนประถมวัย การบริการ

สาธารณสุขข้ันพื้นฐาน   

 3.  เปนกจิกรรมที่ตองมีระเบยีบวธิกีารดําเนนิงานที่แนนอนตายตัว และชัดเจนโปรงใส ไม

เปดโอกาสใหหนวยปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานเลือกปฏิบัติหรือใชดุลพินิจ อันจะทําใหประชาชน

หรอืชุมชนไมไดรับความเปนธรรมหรอืเสยีผลประโยชน  ดังนัน้  จงึจําเปนตองมีการกําหนดเกณฑ 

มาตรฐานการดําเนนิงานข้ึน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินกิจกรรมประเภทนี้

ในลักษณะเดียวกัน และเสมอกัน เชน การจัดการเลือกตั้ง การจัดเก็บภาษี การบริหารงานคลัง 

การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาความสงบเรียบรอย และการบังคับใชกฎหมาย

ตางๆ   

 4. เปนกจิกรรมหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ หรือมีผลกระทบตอชุมชนอ่ืนๆ หรือตอ

สังคมสวนรวมอยางใกลชิด ดังนัน้ทุกทองถิ่นจงึตองดําเนนิการดวยมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อรักษา

ผลประโยชนของชุมชนอ่ืนๆ และสังคมสวนรวม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการกําหนดเกณฑ

มาตรฐานการดําเนนิงานสําหรับ กจิกรรมเหลานี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการให

เปนมาตรฐานเดยีวกัน เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ 
 
 

 องคประกอบของการจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐาน 
  

การจัดบรกิารสาธารณะข้ันมาตรฐาน มีองคประกอบหลัก 3 ประการคือ (1) ระบบการ

บังคับใชมาตรฐาน (2) สาระสําคัญบริการสาธารณะข้ันมาตรฐานดานกระบวนการดําเนินงาน 

และ (3) สาระสําคัญของบรกิารสาธารณะข้ันมาตรฐานดานผลงาน (จรัส สุวรรณมาลา, 2544, 

หนา 29) โดยมีรายละเอียดแตละสวนดังนี้  

 ระบบการบังคับใชมาตรฐาน 

 กฎหมาย กําหนดอํานาจหนาที่และความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใน

ระบบการจัดบรกิารอยางชัดเจน เชน กระบวนการหรอืกลไกการจัดการการแทรกแซงหนวย

ควบคุมมาตรฐาน สถานะและความสัมพันธของหนวยงานอนุญาโตตุลาการในกระบวนการ

บรหิาร กับหนวยควบคุมมาตรฐาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Paul Heywood, 2002, 

pp.167-168) การพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของผูใชบริการสถาบันศาลปกครอง
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และศาลยุตธิรรม  กระบวนการการบังคับคดีควรเปนอยางไร มีองคกรใดรับผิดชอบ ระบบ

การบังคับใชกฎหมายควรมีองคประกอบหลักดังนี้   

 1.  มีกฎหมายกําหนดใหมีการบังคับใชระบบมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานจัดบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเรื่องหรอืกจิกรรมที่กําหนด 

 2.  มีประกาศใชกฎกระทรวง ระเบยีบปฏิบัติงาน ที่กําหนดรายละเอียดของมาตรฐานการ

ปฏิบัตงิานจัดบรกิาร เชน หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการทํางาน ในเรื่องหรือกิจการตามที่กฎหมาย

กําหนด  

 3.  กําหนดใหมี “หนวยงานกํากับดูแลมาตรฐาน” ซ่ึงมีหนาที่บังคับใชกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัตงิานที่กําหนดข้ึน    

 4.  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานที่กําหนดข้ึน 

 5. ใหอํานาจแกหนวยบังคับใชมาตรฐานในการสั่งการ กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผล จัดใหมีมาตรการจูงใจ และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่กําหนดข้ึน 

 6. ใหอํานาจแกหนวยบังคับใชมาตรฐานในการแทรกแซงการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในกรณทีี่ไมปฏิบัตติามมาตรฐาน 

 7.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบ และไดรับการแนะนํา สงเสริมสนับสนุนใหมี

ศักยภาพในการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานไดอยางเพียงพอ 
 

 การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐานดานกระบวนการดําเนนิงาน 

 สาระสําคัญของการจัดบรกิารสาธารณะข้ันมาตรฐานดานกระบวนการดําเนนิงานในที่นี้

หมายถงึขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่พึงปรารถนาของกระบวนการดําเนนิงาน การจัดบริการ

สาธารณะตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดมีการกําหนดไวใหเปนลายลักษณอักษร 

และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเปนมาตรฐานการดําเนินงาน เพื่อใหเปน

หลักประกันวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ  มีกระบวนการจัดบรกิารที่โปรงใส เปดเผย เปด

โอกาสใหประชาชนไดเขารวมตัดสนิใจอยางกวางขวางรวมทัง้ใหประชาชนผูใชบรกิาร และบคุคล

ทั่วไปสามารถรองเรยีนอุทธรณ กลาวโทษ ฟองรอง ดําเนนิคดผูีปฏิบัตงิาน และหนวยปฏิบัตงิาน

ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม หรือไมไดรับบริการตามมาตรฐานข้ันต่ํา ที่ไดประกาศหรือให

สัญญาไวแกประชาชน มาตรฐานดานกระบวนการดําเนนิงานควรประกอบดวยเรื่องตาง  ๆดังนี้   

 1.  กําหนดใหมีหลักเกณฑวาดวยคุณสมบัตขิองหนวยปฏิบัตงิาน 

 2.  กําหนดใหมีหลักเกณฑวาดวยคุณสมบัตขิองบุคลากรหลักที่ใชในการปฏิบัตงิาน 
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 3.  กําหนดใหมีหลักเกณฑวาดวยคุณสมบัตขิองวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ อาคาร  สิ่งกอสราง

ที่ใชในการปฏิบัตงิาน   

 4.  กําหนดใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราสวนระหวางปจจัยการผลิตตอปริมาณงานหรือ

ตอผลงานเบื้องตน เชน อัตราสวนครูตอนักเรียน จํานวนนักเรียนตอหองเรียน คาใชจายหรือ

ตนทุนตอตารางเมตรของสิ่งกอสราง 

 5.  กําหนดใหมีหลักเกณฑการปฏิบัตงิาน เกณฑการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการเปด

โอกาสใหผูใชบรกิาร และ/หรอืบุคคลทัว่ไปที่มาสวนรวมในการตัดสนิใจใหความเห็นในกระบวนการ

บรหิารจัดการ 

 6.  กําหนดหลักเกณฑและวธิกีารปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใหผูใชบริการ และบุคคล

ทั่วไปสามารถรองเรยีน  อุทธรณ กลาวโทษ ฟองรองดําเนินคดีผูปฏิบัติงาน และหนวยปฏิบัติงาน

ในกรณทีี่ๆไมไดรับความเปนธรรม 
 

 การจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐานดานผลงาน 

 สาระสําคัญของการจัดบริการสาธารณะข้ันมาตรฐานดานผลงานในที่นี้หมายถึง

ขอกําหนดคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผลการดําเนนิงาน เพื่อใหเปนหลักประกันวาประชาชน

ผูใชบรกิารจะไดรับบรกิารในปรมิาณและคุณภาพที่ไมต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ําอยางเทาเทียม

กัน  ในกรณทีี่ไมไดรับบรกิารตามมาตรฐานข้ันต่ํา  ที่ไดประกาศหรอืใหสัญญาไว  ผูใชบรกิาร

สามารถรองเรยีน  อุทธรณ  กลาวโทษ ฟองรองดําเนนิคดผูีปฏิบัตงิาน และหนวยปฏิบัตงิานฯ 

ไดตามที่กฎหมายกําหนด  มาตรฐานดานผลการดําเนนิงานควรประกอบดวยเรื่องตางๆ  

(จรัส สุวรรณมาลา, 2544, หนา 113) ดังนี้ 

 1. กําหนดคุณลักษณะดานกายภาพของผลงานที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกดาน เชน  

องคประกอบหลัก หรือสาระสําคัญของผลงาน เปนตน ซ่ึงสามารถวัดหรือสังเกตได (เปน

รูปธรรม) 

 2. กําหนดคุณลักษณะดาน “คุณภาพ” ของผลงานที่ชัดเจนและคลอบคลุม เชน  

ถูกตองตามหลักกฎหมาย ถูกตองตามหลักวชิาการ เพียงพอ ทั่วถึง เปนธรรม ตรงกับความ

ตองการของสังคม/ชุมชน/ผูใชบรกิาร ซ่ึงสามารถวัดหรอืสังเกตเห็นได (เปนรูปธรรม) 

 3. สิทธิประโยชนของผูใชบริการ กฎหมายควรระบุถึงสิทธิประโยชนและหนาที่ความ

รับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดบริการ รวมทั้งความสัมพันธระหวางองคกรที่

เกี่ยวของ อันประกอบดวยหนวยควบคุมมาตรฐาน ผูใชบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

หนวยจัดบริการ และองคการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับสิทธิประโยชนของผูใชบริการนั้น  

กฎหมายควรกําหนดเปนหลักเกณฑพื้นฐานวาหนวยจัดบริการจะตองระบุสิทธิประโยชนของ
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ผูใชบรกิารไวในขอตกลงวาดวยคุณภาพของบรกิารอยางไรบาง และถาหากผูใชบรกิารมิไดรับ

บริการในระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผูใชบริการมีสิทธิที่จะดําเนินการอยางไร ตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยจัดบริการจะตองปรึกษาหารือกับผูแทน  หรือตัวแทนของ

ผูใชบรกิารในทองถิ่นของตน   
  

 องคประกอบของการบริหารเทศบาลเมืองตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
 

1. มาตรฐานการบริหารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพ้ืนฐานIV1 มาตรฐาน

การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐาน มีแนวคิดทางวิชาการสนับสนุนในประเด็น

เกี่ยวกับ คุณภาพงานของเทศบาลเมืองที่บริหารจัดการเพื่อบริการพื้นฐานแกประชาชน 

ประกอบดวยการคมนาคมและการขนสงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองและการ

ควบคุมอาคาร ซ่ึงผูวจิัยไดทําการรวบรวมและสังเคราะหแนวคิดของกลุมนักวชิาการทีเ่กี่ยวของ 

สรุปไดดังนี้ 

1) การบรหิารจัดการดานคมนาคม  ถือไดวาเปนกิจกรรมที่ครอบคลุมศักยภาพ

และลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบทางหลวงและทองถิ่น การ

จัดระบบการจราจรทางบก การบํารุงรักษาระบบการคมนาคมทางน้ําและทาเรอื จะทําใหประชาชน

มีโอกาสเขาถึงความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในชีวิตจากการเดินทาง รวมถึงการหา

รายไดเพ่ิมโดยการลดคาใชจายในการเดนิทางประจําวัน ถือเปนบทบาทสําคัญของเทศบาลที่ตอง

ดูแล ใหมีคุณภาพมาตรฐาน (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2545, หนา 207-208) 

2) ภารกิจในดานสาธารณูปโภคของเทศบาลที่ตองใหความสําคัญกับการ

บรกิารที่สนองตอบความตองการของประชาชน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตในระดับมาตรฐาน ทั้งใน

การบํารุงรักษาระบบประปา การบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การจัดบริการ

พลังงานไฟฟา กาซ การจัดบรกิารโทรศัพท และการจัดบรกิารอินเทอรเน็ตสาธารณะ โดยเนนที่

ความทั่วถงึและคุณภาพของการบรกิาร (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 

2544, หนา 55) 

3) การใหความสําคัญกับภารกิจงานดานสาธารณูปการของเทศบาล จะชวย

บรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนที่อาจเกดิข้ึนในชีวติประจําวันได ประกอบดวยการจัดใหมี

และควบคุมสุสาน และฌาปนสถานการมีและควบคุมตลาดสด รวมถึงการมีและควบคุมสวม

สาธารณะ ซ่ึงถาการจัดการมีความเปนมาตรฐานจะสรางความสุขแกประชาชนได (สํานักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2544, หนา 56-57) 

4) การบริการสาธารณะของเทศบาลที่ตองจัดใหกับประชาชนในพื้นที่นั้น

กระบวนการจัดทําผังเมืองและการบรหิารผังเมือง ถอืไดวาเปนบทบาทที่มุงเนนการจัดระเบียบ
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พื้นฐานของสงัคมใหประชาชนมีคุณภาพชีวติที่เลอืกดําเนนิไปไดตามบริบทของอาชีพ และความ

ตองการของแตละบุคคล โดยเนนที่การจัดระบบผังเมืองรวมและระเบียบชุมชนอันเปนการ

วางแผนในระยะยาวของเทศบาลนั่นเอง  

5)  การควบคุมอาคาร ถอืวาเปนบทบาทที่สําคัญของเทศบาลซ่ึงมีความเปนชุมชน

เมืองและมีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน เพื่อคํานึงถึงระบบการบริการและความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสนิ ของประชาชนจงึตองจัดใหมีการควบคุมอาคาร กระบวนการตรวจสอบการกอสราง

ตอเตมิอาคาร มาตรการปองกันรักษาความปลอดภัยบรเิวณกอสราง มาตรฐานการกอสรางอาคาร

ที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีมาตรฐาน (สมาน  รังสโิยกฤษฏ, 2543, หนา 95) 

 จากการศกึษาแนวความคิดและกระบวนทัศนของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะ ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถสรุปการสังเคราะหแหลงที่มาของ

ตัวแปร และดัชนขีองตัวแปรตนมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน ตามตารางที่ 1    

  การบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐาน หมายถงึ การดําเนนิการจัดการภารกจิที่เทศบาล

ตองใหความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการอํานวยใหประชาชนสามารถประกอบกจิการงานอาชีพ

และเดนิทางไดอยางสะดวกปลอดภัย ใหเอ้ือประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของประชาชนใน

ชุมชนในทุกๆ ดาน  ดังนี้ (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 8)   

1.1 ดานถนน  ทางเดิน  และทางเทา IV1.1 ตามแผนและกําหนดข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหสวนราชการถายโอนภารกิจการ

จัดบรกิารสาธารณะใหแกองคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

ทัง้นี้ การถายโอนภารกจิงานโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมและการขนสงที่สําคัญภารกิจ

หนึ่ง คอืงานกอสราง และบํารุงรักษาถนน ซ่ึงสวนราชการตางๆ เชน กรมทางหลวง กรมทาง

หลวงชนบท ไดดําเนินการถายโอนภารกิจดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  

นอกจากนี้ภารกิจดังกลาว ยังเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่

กฎหมายกําหนด  

การดําเนินการในดานโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับการดานถนน  ทางเดิน และทางเทา 

ถอืวาเปนภารกจิที่เทศบาลเมืองตองใหความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการอํานวยการบริการให

ประชาชนสามารถประกอบกจิการงานอาชีพและเดนิทางไปมาไดอยางสะดวกปลอดภัย ซ่ึงตอง

ดําเนนิการเกี่ยวกับดานตางๆ ดังนี้ (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 8) 

1.1.1 การกอสรางถนน ทางเดิน และทางเทา IV1.1.1 ในการดําเนินงานกอสราง

ถนน ทางเดิน และทางเทา ใหไดมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานการ

คมนาคมที่ทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย รวมถึงสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพเปนเมืองที่

สมบูรณในอนาคต ในการกอสรางถนนจงึตองคํานงึถงึความเหมาะสมทางดานวศิวกรรมดานสังคม          
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ตารางท่ี 1 การสังเคราะหแหลงท่ีมาและองคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมอืง

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

แหลงที่มา 

องคประกอบของการบรหิารงานเทศบาลเมือง  

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมอืง 
การควบคุม

อาคาร 

Commission of Reorganization 

(1972, pp. 125-135) 

125-135 125-135 125-135 125-135 125-135 

Presidential Commission on 

Reorganization   

(1984, pp. 311-334) 

311-334 311-334 311-334 311-334 311-334 

Management and Coordination 

Agency  (1988, pp. 132-135) 

132-135 - - 132-135 132-135 

ชํานาญ  ยุวบูรณ   

(2497, หนา 27-29) 

27-29 27-29 - - - 

อุทัย หิรัญโต  (2523, หนา 107)  - 107 107 - - 

ประทาน  คงฤทธิศกึษากร   

(2534, หนา 85) 

-   85 85 

ชัยอนันต สมุทวณิช (2535, หนา 22) - 22 22 - - 

ธเนศวร  เจรญิเมอืง (2535, หนา 25) 25 - - 25 25 

วรพทิย มมีาก (2536, หนา 12) 12 - - 12 12 

วรเดช จันทศร  (2538, หนา 141) - 141 141 - - 

โภคนิ พลกุล (2540, หนา 101) - 101 101 - - 

บุญเลิศ  คชายุทธเดช   

(2541, หนา 119)   

119 - - - - 

สํานักนายกรัฐมนตร ี (2544, หนา 3) 3 - 3 3 3 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

(2548, หนา 8) 

8 - - 8 8 

รวม 9 7 7 8 8 

 

ดานเศรษฐกิจการลงทุน และตองไมกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

กระบวนการสําคัญประการหนึ่งของการกอสรางหรอืบํารุงรักษาถนน คอื ตองมีการวางแผน  

และศกึษาความเหมาะสมในการกอสราง บํารุงรักษา เพื่อใหการกอสรางถนนสมประโยชน และ

คุมคา ในการกอสรางถนน ทางเดนิและทางเทาใหเกิดความคุมคาสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชน และทิศทางการพัฒนาทองถิ่น จะตองผานกระบวนการประชาคม และตองเปน

โครงการที่บรรจุอยู ในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่
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กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อใหแผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะสัน้ ระยะยาวไดอยางเปน

ระบบ แตหากแผนพัฒนาที่วางไว  มีความจําเปนจะตองปรับปรุงหรือทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็สามารถพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการ

เปลี่ยนแปลงแผนที่กระทรวงมหาดไทย กําหนดไดตามความเหมาะสมโดยผูบริหารทองถิ่นและ

เจาหนาที่ควรตรวจสอบโครงการดังกลาววาไดดําเนนิการตามข้ันตอนที่ระเบียบกําหนดหรือไม 

(กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 2) 

1.1.2 การบํารุงรักษาถนน ทางเดิน และทางเทาIV1.1.2 ถนนที่เปดใชงานแลว 

จําเปนตองมีการดูแลรักษาใหมีสภาพดอียูเสมอ ถามีรองรอยการชํารุดเสียหายหรือเปนหลุมเปน

บอ ทัง้บรเิวณผิวทางและไหลทางควรรบีดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม เพื่อมิใหเกิด

ความเสยีหายลุกลามตอไปอีก ความเสยีหายของผิวทางอาจแยกเปน 2 ประการ คอื   

1) ความเสียหายในดานการใชงาน (Functional Failure) เชน ผิวถนนเปนคลื่นขรุขระ

ทําใหการสัญจรผานไปมาไมสะดวก ตองใชความเร็วต่ํา 

2) ความเสยีหายดานโครงสราง (Structure Failure) เชน ผิวถนนเปนหลุมเปนบอ พื้น

ทางดนิคันทางทรุด 

สาเหตุการชํารุดของถนนมีหลายประการ เชน เนื่องจากความบกพรองในขณะกอสราง 

ใชวัสดุมีคุณภาพไมเหมาะสม การบดอัดไมไดความแนนตามมาตรฐาน สวนผสมคอนกรีตหรือ

แอสฟลทที่ใชทําผิวทางไมเหมาะสม ยานพาหนะมีน้ําหนักบรรทุกเกนิกวาถนนที่ออกแบบไวจะรับ

น้ําหนักได ดินคันทางออนมาก เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษาถนนที่มีอยูเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ จงึควรมี การศกึษาและกําหนดวธิกีารบํารุงรักษา ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

1) การศึกษาความเสยีหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรตี 

2) การเก็บรวบรวมขอมูล 

3) การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนน ทางเดนิและทางเทา 

4) การดําเนินการซอมแซมผิวถนน ทางเดนิและทางเทา 

1.2 ดานไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2 ไฟฟาสาธารณะ เปนบริการข้ัน

พื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ เพราะเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อ

อํานวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ  ไฟฟาสาธารณะจึงเปนปจจัย

สําคัญประการหนึ่ง ที่มีสวนชวยลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนปญหาการม่ัวสุมของ

เยาวชน และปญหาการกออาชญากรรมตางๆ ในยามวกิาล เชน การลักขโมย ฉกชิง  วิ่งราว ทํา

รายรางกาย ฯลฯ ซ่ึงการใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชน เปนภารกิจหนาที่สําคัญ

ประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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 ทางระบายน้ํา จากปญหาน้ําทวมขังที่สรางความเดือดรอนและความเสียหายแก

ทรัพยสนิของประชาชน ตลอดจนทรัพยสินของทางราชการ การที่น้ําทวมขังพื้นผิวถนนจราจร 

ทางเดนิเทากอใหเกดิความเดอืดรอนแกประชาชนและอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุอีกดวย 

นอกจากนี้ ยังสงผลทําใหถนนถูกน้ํากัดเซาะเสียหายทําใหตองเสียคาใชจายในการซอม

บํารุงรักษาเปนจํานวนมาก การจัดใหมีทางระบายน้ํา เปนแนวทางหนึ่ง การแกไขปญหาดังกลาว 

มิใหเกิดข้ึนหรือชวยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได ซ่ึงการจัดใหมีและบํารุงรักษาทาง

ระบายน้ํา ถอืเปนภารกจิหนาที่และงานบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  1.2.1 การใหบริการไฟฟาสาธารณะของทองถิ่นIV1.2.1   แนวทางปฏิบัติและ

ข้ันตอนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการติดตั้งและใหบริการไฟฟา

สาธารณะเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ตั้งแตการสํารวจสภาพไฟฟาสาธารณะใน

ปจจุบัน  โดยการมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรอืแตงตัง้คณะทํางาน เพื่อสํารวจตรวจสอบ

และพิจารณาการติดตั้งไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามตัวอยางแบบสํารวจ  

โดยเร็ว และรวบรวมสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทํารายงานเสนอผูบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาวามีจุดใดบางที่มีการตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะเปนไปตามมาตรฐาน

และมีจุดใดบางที่ตองมีการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงจะตองดําเนินการจัดซ้ือ 

จัดหาอุปกรณหรือวาจางดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น: 

มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ, 2548, หนา 1) 

 1.2.2 กําหนดแผนและขอมูลทางระบายน้ําIV1.2.2 ขอกําหนดและหลักเกณฑ

ในการออกแบบระบบระบายน้ํา ทัง้แบบทอปดหรอืแบบรางเปด ประกอบดวย หลักการออกแบบ

ทางระบายน้ํา ขอกําหนดและหลักเกณฑออกแบบ ดานอุทกวิทยา ดานชลศาสตร และดาน

โครงสรางโดยหลักการออกแบบทางระบายน้ําที่ดี จะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

งบประมาณการกอสราง และวธิกีารบํารุงรักษา โดยจะตองออกแบบใหน้ําไหลดวยความเร็วที่

สามารถลางทอ  ดวยตัวเองและสามารถระบายน้ําไดตามภาวะอัตราระบายน้ําออกแบบ (Design 

Dithery) นอกจากนี้  ในกรณทีางระบายน้ําแบบทอปดตองมีการออกแบบการระบายอากาศไว

ดวยเพื่อชวยลดปญหาการ สกึกรอนของทอและวัสดุอ่ืน โดยการที่เทศบาลทําการรวบรวมขอมูล

สภาพพื้นที ่ระบบโครงขายถนน ทางระบายน้ํา และพื้นที่รับน้ําที่เปนปจจุบัน มีการศึกษาสภาพ

ปญหาที่เกิดจากการระบายน้ําที่ไมเพียงพอ และพื้นที่ที่มีลักษณะน้ําทวมขัง และมีแผนการ

จัดระบบระบายน้ําในพื้นที่ความรับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาดําเนินการ (กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น:มาตรฐานทางระบายน้ํา, 2548, หนา 2) 
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1.3 ดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคIV1.3 ภารกิจในการจัดหาน้ําสะอาดใน

ชุมชน เปนบทบาทและหนาที่หนึ่งซ่ึงรัฐจะตองสงเสรมิใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ํา

ดื่มและน้ําใชอยางเพียงพอ โดยหากประชาชนในชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและใชสอยอยาง

เพียงพอ ก็จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ีรวมทั้งการที่ประชาชนในชุมชนจะ

ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา การขาดแคลนน้ําสะอาดในชุมชน ซ่ึงจะทําใหแตละชุมชนมีน้ํา

สะอาดใชอยางยั่งยนื และจะสงผลให คุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนดยีิ่งข้ึน  ทัง้นี้ การถาย

โอนภารกจิในการจัดทําระบบน้ําสะอาด ถือเปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญภารกิจ

หนึ่ง ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินการถายโอนใหแก องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และภารกจิดังกลาวยังเกีย่วของกับภารกจิหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 2) 

 ดังนั้น แนวทางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานตางๆ จะใชในการ

พิจารณาดําเนนิการก็คอื การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะเปนการดําเนินการ เพื่อให

ประชาชนในทองถิ่นไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชอยางเพียงพอตามความจําเปนข้ัน

พื้นฐานสําหรับประชาชนในทองถิ่น โดยรัฐบาลจะไดสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีน้ํา

สะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมตามสภาพของแตละทองถิ่นรวมทั้ง

เปนการสงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดไดดวยตนเอง อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของประชาชนในชุมชนไดอยางยั่งยนืตลอดไป 

 1.3.1 การวางแผนการจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคIV 1.3.1 การกําหนด

กรอบแนวทางในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนหรือในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมายถงึ การดําเนนิการสํารวจเพื่อพิจารณาถึงศักยภาพของชุมชนแตละแหงหรอืแตละพื้นที่วามี

ลักษณะทางกายภาพหรือมีสภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการจัดทําระบบน้ําสะอาดในรูปแบบใด 

และมีศักยภาพมากนอยเพียงใด โดยการพิจารณาดังกลาวนี้ถือเปนการดําเนนิการในเบื้องตนเพื่อ

ประเมินถงึศักยภาพตลอดจนสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดบรกิารน้ําสะอาดของชุมชนแตละ

แหง โดยถอืวา “ระบบประปาหมูบาน” เปนจุดสุดทายของการพิจารณาจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 

กลาวคือ ในชุมชนหรือทองถิ่นแตละแหงควรจะตองมีระบบประปาหมูบานที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอตอการอุปโภคบริโภคในชุมชน หากชุมชนใดไมมีศักยภาพในการจัดทําระบบประปา

หมูบาน ก็อาจจะใชระบบประปาหมูบานใกลเคียง หรือในกรณีที่ไมมีระบบประปาหมูบาน

ใกลเคียงก็จะตองพิจารณาดูวา ชุมชนนั้นมีบอน้ําบาดาลหรือไม โดยหากมีก็จะสามารถ

ตรวจสอบปรมิาณและคุณภาพไดวาเพียงพอจะจัดสรางระบบประปาหมูบานไดหรือไม หาก

ไมมีเพียงพอก็ตองไปหาแหลงน้ําอ่ืน คอื น้ําผิวดนิตอไป หากน้ําผิวดนิไมมีก็จะตองใชบอน้ําตื้น 
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ถาบอน้ําตื้นไมมีก็ตองใชถังเก็บน้ําฝนเพื่อใหมีความเพียงพอในการใชงานในชวงเวลาที่ขาด

แคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคตอไป สําหรับการกําหนดกรอบแนวทางจัดหาน้ําสะอาดใน

ชุมชน สามารถแบงออกไดเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ชุมชนมีระบบประปาหมูบาน กรณีที่ 2 

ชุมชนยังไมมี ระบบประปาหมูบาน และกรณีที่ 3 ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน และแหลงน้ํา

ตาง ๆ มี ปริมาณไมเพียงพอ อยางไรก็ดี ในที่นี้ ควรกลาวไวดวยวา การจัดทําระบบน้ําสะอาด

สําหรับประชาชนใน ชุมชนหรือในหมูบานนั้น ควรคํานึงถึง “ความคุมคา” (Value based) ของการ

ดําเนนิการเม่ือ เปรยีบเทยีบกับประสทิธผิลที่จะไดรับในอีกประการหนึ่งดวย กลาวคือ การจัดทํา

ระบบน้ําสะอาด ของแตละหมูบานหรือชุมชนไมจําเปนที่จะตองจัดทําโดยใชระบบหรือรูปแบบ

เดียวกันทั้งหมด และมีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคอยางเพียงพอเทากัน ซ่ึงการกําหนดกรอบ

แนวทางในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนหรือในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยการ

ดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลแหลงน้ํา  

ที่ตัง้ ปรมิาณ และลักษณะของการใชประโยชนในปจจุบัน  มีการประมาณความตองการการใชน้ํา

เพื่ออุปโภค บรโิภค มีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความตองการใชน้ําอุปโภค บริโภคของประชาชนใน

พื้นที่ (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 4) 

   1.3.2 การดําเนินงานเพ่ือใหบริการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค IV1.3.2 ใน

การกอสรางระบบประปาหมูบาน หรอืระบบน้ําสะอาดในชุมชนหรอืหมูบานนั้น นับเปนภาระหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองดําเนินการ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

อยางเปนระบบและชัดเจน ทัง้นี้ ผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางที่สําคัญ  ประกอบดวย คณะกรรมการ

ตรวจการจาง  คณะกรรมการช้ีสถานที ่และชางผูควบคุมงาน โดยเฉพาะในสวนของการกอสราง

ระบบน้ําสะอาดนั้นจะตองเปนไปอยางถูกตองตรงตามรายละเอียดของแบบแปลน เพื่อใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสทิธภิาพ ควรมีการจายน้ําที่สะอาดไดมาตรฐาน และสามารถใหบริการแก

ประชาชนไดตลอด 24 ช่ัวโมง ติดตั้งมาตรวัดน้ํา โดยคาใชจายในการติดตั้งมาตรวัดน้ําและ

อุปกรณตอทอเขาบาน ข้ึนอยูกับดุลยพินจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวากําหนดใหสมาชิก

ดําเนินการเองหรือไม สวนการตอทอเขาบานผูใชน้ําจะเปนผูดําเนินการเอง ควรมีการเก็บคา

รักษามาตรวัดน้ําในแตละเดอืน เพื่อเปนเงนิสะสมในกรณทีี่มาตรวัดน้ําของสมาชิกมีการชํารุดไม

สามารถอานคาน้ําไดถูกตอง จะตองทําการเปลี่ยนโดยสมาชิกไมตองเสียคาใชจาย สวนการ

บริหารจัดการและแนวทางในการบํารุงรักษาใหระบบน้ําสะอาดสามารถใชอยางยั่งยืน  

นอกจากนั้นจะตองใหความสําคัญกับการสงเสรมิประชาสัมพันธใหประชาชนกักเก็บน้ํา และใช

น้ําอยางประหยัด เพื่อการอุปโภค บรโิภคในครัวเรอืนในอนาคต 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานที่กลาวมา

ขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐาน ใหเห็นไดตามตาราง ที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารงาน  

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 

IV1 โครงสราง

พื้นฐาน   

IV1.1 ถนน ทางเดนิ  และ

ทางเทา  

IV1.1.1 การกอสรางถนน ทางเดนิ และทางเทา  

IV1.1.2 การบํารุงรักษาถนน ทางเดนิ และทางเทา  

IV1.2 ไฟฟาสาธารณะ 

และทางระบายน้ํา   

IV1.2.1 การใหบรกิารไฟฟาสาธารณะของทองถิ่น  

IV1.2.2 กําหนดแผนและขอมูลทางระบายน้ํา  

IV1.3 แหลงน้ําเพื่อการ

อุปโภค บรโิภค      

IV1.3.1 การวางแผนจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค 

IV1.3.2 การดําเนนิงานเพื่อใหบรกิารน้ําเพื่อการอุปบริโภค 

 

2. มาตรฐานการบริหารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2

มาตรฐานการบริหารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีแนวคิดทางวิชาการ

สนับสนุนในประเด็นเกี่ยวกับ คุณภาพงานของเทศบาลเมืองที่บรหิารจัดการเพื่อสงเสรมิคุณภาพ

ชีวติประชาชน ประกอบดวยการสงเสรมิอาชีพ งานสวัสดกิารสังคม นันทนาการ  การศกึษาและ

การสาธารณสุข ซ่ึงผูวจิัยไดทําการรวบรวมและสังเคราะหแนวคิดของกลุมนักวชิาการที่เกี่ยวของ

ไว สรุปไดดังนี้ 

  1) เทศบาลมีหนาที่โดยตรง ในการสงเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ให

สามารถเปนจุดเสรมิสรางรายไดแกตนและครอบครัว จึงตองทําการสํารวจความตองการดาน

อาชีพมีการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดฝกอาชีพและมีการทดสอบมาตรฐานฝมือ 

แรงงานของประชาชน เพื่อใหเกิดชองทางในการเพ่ิมรายไดข้ึนอยางตอเนื่องและมีความม่ันคง 

(สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2544, หนา 88) 

  2) ในภารกจิดานสวัสดกิารนัน้มีความสําคัญอยางยิ่งตอบทบาทการเปนองคกร

ปกครองทองถิ่นของเทศบาลเมือง เพราะถือวาเปนการใหความสงเคราะหตอประชาชนที่เปน

เปาหมายการพัฒนาโดยตรงของเทศบาลประกอบดวย การมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจางและ

การใชแรงงานเด็ก ขอกําหนดเกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราสวนสาธารณูปโภคสาธารณูปการในสถานประกอบการ ซ่ึงเนนดาน

คุณภาพชีวิตที่สมดุล และปลอดภัยของประชาชนทุกเพศทุกวัย (สํานักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2544, หนา 89) 
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  3) ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในยุคการแขงขันสูงนี้ ยอมทําให

เกดิภาวะความเครียดจากการทํางานอยางมาก ดังนัน้การจัดการดานนันทนาการโดยการสํารวจ

ความตองการดานกจิกรรมนันทนาการ การจัดกจิกรรมสงเสรมินันทนาการ การจัดสถานที่เพื่อ

การนันทนาการของเทศบาล จะชวยใหประชาชนมีโอกาสในการผอนคลายความเครียดและเปน

แหลงพบปะสังสรรค สรางสัมพันธในครอบครัวและสังคมภายนอกได เปนผลใหประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดข้ึีนได (บรษิัท กําลังแผนดนิ จํากัด, 2548, หนา 74) 

  4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาชาติดังนั้น

เทศบาลตองจัดการดานการศึกษา ใหมีความสมบูรณที่สุดใหกับประชากรวัยเรียนและ

การศึกษาตอเนื่องดวยโดยการจัดตั้งและการจัดการศูนยพัฒนาเด็ก จัดใหมีมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่ และอุปกรณศูนยพัฒนาเด็ก จัดใหมีอัตราสวนผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยและ

อัตราสวนครูตอนักเรยีนในสถานศกึษาประเภท และระดับตางๆ อัตราสวนหองเรยีนตอนักเรียน

ตอผูบรหิารในสถานศกึษาประเภทและระดับตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไป

ตามเปาหมาย คอื ยกระดับคุณภาพของคน (บรษิัท กําลังแผนดนิ จํากัด, 2548, หนา 77) 

  5) การบรกิารดานสาธารณสุขของเทศบาลถอืไดวาเปนภารกจิหลักอีกประการ

หนึ่ง  ที่ตองจัดใหมีคุณภาพที่รับประกันไดเพื่อสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่โดยตองจัด กจิกรรมสงเสรมิสุขภาพและอนามัยครอบครัว จัดใหมีมาตรฐานอนามัยโรง

มหรสพและสาธารณสถาน มีการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอ รวมทั้งการจัดบริการ

รักษาพยาบาลอีกดวย ซ่ึงจะเปนการสงเสรมิสุขภาพของประชาชนในเขตใหมีชีวิตที่เปนสุขอยาง

ยั่งยนื (บรษิัท กําลังแผนดนิ จํากัด, 2548, หนา 77) 

 จากการศกึษาแนวความคิดและกระบวนทัศนของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะ ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ สามารถสรุปการสังเคราะหแหลงที่มา

ของตัวแปร และดัชนขีองบรกิารสาธารณะดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ ตามตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 การสังเคราะหแหลงท่ีมาและองคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมือง 

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ 
 

แหลงที่มา 

องคประกอบของการบรหิารงานเทศบาลเมือง 

ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

การสงเสริม

อาชพี 

สวัสดกิาร

สังคม 

นันทนาการ การศกึษา การ

สาธารณสุข 

Tokyo Metropolitan Government  

(1995, pp.121-130) 

121-130 - 121-130 121-130 - 

Asahi Shimbun  (1997, pp.117-145) 117-145 - - 117-145 117-145 

ชํานาญ  ยุวบูรณ  (2497, หนา 35-44) 35-44 35-44 - 35-44 - 

ประหยัด หงสทองคํา (2523, หนา 19-30) 19-30 19-30 19-30 19-30 19-30 

ประทาน คงฤทธิศกึษากร (2534, หนา 97)   - - - 97 97 

ชัยอนันต สมุทวณิช  (2535,หนา 13)   - - 13 13 13 

วรพทิย มมีาก  (2536, หนา 18) - 18 - 18 18 

ตระกูล  มชีัย (2538,หนา 125) 125 125 125 125 125 

โภคนิ  พลกุล (2540, หนา 119)   119 119 119 119 119 

สํานักนายกรัฐมนตร ี (2544, หนา 4)   4 - 4 4 4 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  

(2548, หนา 8)   

8 - - 8 8 

รวม 8 5 6 11 9 

  

ผูวจิัยสรุปการบรหิารดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ หมายถงึ การดําเนนิงานเพื่อการ

สงเสรมิอาชีพประชาชนใหมีคุณภาพชีวติความเปนอยูที่ดข้ึีน  เพื่อใหประชาชนสามารถพ่ึงพา

ตนเองและเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดตามขีดความสามารถ สงเสรมิใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดข้ึีน มีองคประกอบดังนี้ 

 2.1 ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนIV2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึง

ใกลชิดกับประชาชน จําเปนจะตองสรางพลังชุมชนใหกลับมาเขมแข็ง มีศักยภาพ เพื่อดูแล

ปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนใหมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญาเขมแข็ง และเติบโต

เปนประโยชนตอสังคม (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 42) เพื่อใหการพัฒนา

เด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนไป

เพื่อประโยชนของทองถิ่นและประเทศชาติในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีความสมบูรณ

ทั้งทางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดตั้ ง 

คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงโดยประกอบดวย 

ผูแทนจากหนวยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน องคกรประชาชน และผูนําชุมชน เพื่อใหกิจกรรมการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชนมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการและครอบคลุมปญหา

ทุกดานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

2.1.1  การวางแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนIV2.1.1 การวางแผนการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีข้ันตอนคือ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาเดก็และเยาวชนตามโครงสรางที่กําหนด จัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่  กําหนดแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนด

แผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ กจิกรรมตางๆ จัดหาบุคลากรผูรับผิดชอบตาม

คุณสมบัตทิี่กําหนด การกําหนดปฏิทนิการทํางานประจําปเพื่อลําดับกจิกรรมโครงการ การจัดตั้ง

กองทุนชุมชนเพื่อเด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ เด็กพิการและอ่ืนๆ ติดตอประสานงานกับ

สถาบันการศกึษาในชุมชนเพื่อเปนที่ปรึกษาในดานตางๆ ประสานงานกับหนวยงาน/สถาบัน ฯลฯ 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดไปศึกษานอกสถานที่ และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง องคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตอง

จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทั้งในเชิงสาระและรูปแบบ โดยจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยาง

ตอเนื่องและจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อกําหนดกจิกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนไดอยางเหมาะสม

สอดคลองกับสถานการณความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.1.2 จัดหรือสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนIV 2.1.2 

การจัดใหมีหรอืการสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ดําเนนิการหรอืสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดใหมีกจิกรรมใหความรูพัฒนาทักษะแกเด็กและเยาวชนในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เชน  

การสอนภาษา การดนตรี กีฬา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม มีการจัดกิจกรรมให

ความรูแกบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมีการจัดกจิกรรมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความ

คิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนาหรอืแกไขปญหาของชุมชน   

 2.2 ดานการสงเสริมกฬีาIV2.2กีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของประชาชน ทั้งในดานการเสริมสรางสุขภาพพลานามัย ใหแข็งแรง และจิตใจที่แจมใส 

นับเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอ้ืออํานวยใหประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ินําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาคนในชาติใหมีความสามัคคี มี

ระเบยีบวนิัย รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง และประเทศชาติ ตองอาศัยการกีฬาเปนสื่อ
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สําคัญ การกฬีาจงึเปนสิ่งจําเปนที่จะตองไดรับการสงเสรมิใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยถวนหนา 

(กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548,  หนา 2)   

2.2.1 การบริหารจัดการการกฬีาIV2.2.1 ในการบรหิารจัดการการกฬีาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทองถิ่นจัดใหมีหรอืสนับสนุนดานสถานที่ สําหรับประชาชน เพื่อ

ใชเปนที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือทํากิจกรรมสาธารณะ โดยการจัดทําลานกลางแจง 

สามารถเลอืกจัดทําไดตามขนาดของพื้นที่และงบประมาณของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือตามวัตถุประสงคที่ตองการใชงาน โดยอาจจะจัดหาลานกวางของพื้นที่สาธารณะหรือ

สวนสาธารณะ ซ่ึงจะเปนลานดนิบดอัดเรยีบหรอืลานสนามหญาหรอืลานซีเมนต เพื่อปรับใชเปน

ลานกฬีาอเนกประสงค หรอืกอสรางในลักษณะถาวรและไดมาตรฐานโดยเนนตามประเภทของ

กจิกรรม การจัดใหมี อุปกรณกฬีาและอุปกรณการออกกําลังกาย ซ่ึงตองจัดหาใหไดมาตรฐาน 

และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของประชาชน อุปกรณกฬีาที่ไดมาตรฐานเปนอุปกรณที่มี

ราคาคอนขางสูง ซ่ึงโดยทั่วไปเปนอุปกรณที่ใชเพื่อการแขงขันและหรือเพื่อการฝกซอม แตก็ถือ

เปนอุปกรณที่ปลอดภัยและมีความคงทน หากรูจักวธิใีชหรอืการเก็บรักษาที่ด ีผูรับผิดชอบดูแล

หรอืเก็บรักษาอุปกรณกฬีาขององคกรหรือชมรมกีฬา ควรไดรับการอบรม มีเจาหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย หรือพนักงาน หรืออาสาสมัคร ดานการสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย ซ่ึง

สามารถใหคําแนะนําหรอืจัดกจิกรรมเปนประจําและตอเนื่อง องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร

มีเจาหนาที่หรือลูกจางที่จะรับภาระหนาที่นี้โดยตรง การประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม 

เพื่อใหประชาชนรับรู รับทราบแผนงานกจิกรรมและงบประมาณในการดําเนนิงานขององคกร      

2.2.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมกีฬาIV 2.2.2 การจัดกิจกรรมสงเสริม

กฬีาและการออกกําลังกาย ควรดําเนนิการ คอื การจัดกิจกรรม ใหมีการเลนกีฬาหรือออก

กําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาท ีการเลนกฬีาหรือการออกกําลังกายที่จะ

ใหไดผลตอการพัฒนาสุขภาพรางกาย จําเปนตองทําเปนประจําและมีระยะเวลานานพอที่จะทํา

ใหรางกายเกดิการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมความแข็งแรงของรางกาย การกําหนดแนวทางและเวลา

ปฏิบัตงิาน เพื่อใหบรกิารดานสนามกฬีา อุปกรณกฬีา หรอืสถานที่อ่ืนๆ เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชนอยางชัดเจน รวมทัง้ประกาศหรอืแจงใหรับทราบ โดยทั่วกัน การจัดใหมีการประกวด 

แขงขันกฬีา หรอืกจิกรรมวัฒนธรรมของชุมชน ในเทศกาล สําคัญตางๆ การติดตอประสานงาน

หรอืขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และการรวบรวมจัดทําทะเบียนประวัติผูทํา

ช่ือเสยีง หรอืผูใหการสนับสนุนดเีดนดานกจิกรรมกฬีาหรอืการออกกําลังกายของชุมชน เพื่อให

การยกยองเปนบุคคลหรอืชมรมดเีดน  
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 2.3 ดานการสงเสริมผูสูงอายุและผูดอยโอกาสIV2.3 ตามภารกิจ อํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ได

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ

หนาที่ในการสงเคราะห และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดานการพัฒนาและการ

สงเคราะหผูดอยโอกาส รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญกับ 

“ผูพิการ” โดยเนนย้ําถึงศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชน (Dignity and human right) การไดรับความ

คุมครองที่เทาเทียมกัน ไมถูกเลือกปฏิบัติ การมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน

สาธารณะและความชวยเหลอือ่ืนจากรัฐ ภายใตการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมของผูพิการ 

ชุมชน และประชาชนทั่วไป ซ่ึงสอดคลอง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่เนนการพัฒนาแบบองครวมยึดคน

เปนศูนยกลาง มีการปรับกลยุทธในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยปรับโครงสราง

องคกรและการบรหิารราชการ สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญและสะทอนใหเห็นวา รัฐตระหนักถึง 

การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของ “ผูพิการ” และสังคมไทยทุกคน การจัดสวัสดิการสังคมใน

รูปแบบตางๆ นั้น ตองเปนการทํางานแบบพหุภาคี ระหวางรัฐ เอกชน ประชาชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาและการสงเคราะหผูพิการ (สํานักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2550, หนา 2)   

2.3.1 การสงเสริมผูสูงอายุIV2.3.1การสงเคราะหผูสูงอายุเปนภารกิจหนาที่

หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบรกิารสาธารณะเพื่อประชาชน โดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะตองมีการสํารวจจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ มีการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ เชน 

กิจกรรมนันทนาการ การตรวจสุขภาพ การเยี่ยมบาน การสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ สงเสริมการ

รวมกลุมสนับสนุนการจัดกจิกรรมของกลุม ชมรม สมาคมผูสูงอาย ุจัดกจิกรรมใหคนในครอบครัว

และชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุทําประโยชนใหแกสังคม 

(กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 3) 

2.3.2 การพัฒนาและสงเคราะหผูดอยโอกาสIV2.3.2 การพัฒนาและสงเคราะห

ผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มจากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจและ

จัดทําขอมูลผูพิการและผูดอยโอกาส  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของทองถิ่นมีความรูเกี่ยวกับการจด

ทะเบยีน  มีการประชุมประชาคมหมูบานทองถิ่น เพื่อคัดเลอืกคนพิการที่สมควรไดรับเบี้ยยังชีพ จัดใหมี

โครงการหรอืกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของคนพิการและผูดอยโอกาสและสงเสรมิใหคนพิการ

และผูดอยโอกาสมีกจิกรรมเพื่อทําประโยชนแกสังคม (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 2) 
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2.4 งานสาธารณสุขIV2.4 หลักการของงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีองคประกอบ  ไดแก การสุขศึกษา โภชนาการ การจัดหาน้ําสะอาดและ

การสุขาภิบาล การเฝาระวังโรคประจําถิ่น การสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค การอนามัยแมและเด็ก

และการวางแผนครอบครัว การรักษาพยาบาลงายๆ การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน สุขภาพจิต 

ทันตสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค การปองกันและควบคุม

อุบัติเหตุและโรคไมติดตอ และการปองกันและควบคุมโรคเอดส ฉะนั้นองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดจึงเปนองคกรที่มีบทบาท

สําคัญในการผลักดันใหประชาชนและชุมชน ไดตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการมีสวนรวม

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.)   

2.4.1 การสนบัสนุนการจัดกจิกรรมดานสาธารณสุขIV2.4.1 การสนับสนุน

การจัดกจิกรรมดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทองถิ่นมีการจัดทําหรือ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนางานสาธารณสุขภายในพื้นที่ทั้งหมด จัดหรือสนับสนุนใหมีการ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ชุมชน (อสม.) หรอืแกนนําชุมชน ในดาน

สาธารณสุขเชน การใหความรูหรือการฝกปฏิบัตใินเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน การตรวจ

คัดกรองโรค การสงเสริมสุขภาพจิต ทันตสุขภาพ การรักษาพยาบาลการเจ็บปวยเล็กนอยใน

ชุมชน  การเฝาระวังและควบคุมโรคตดิตอในชุมชน และดานอนามัยสิ่งแวดลอม  ทองถิ่นจัดหรอื

สนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขใหแกประชาชนผานสื่อตางๆ เชน  

เอกสาร  แผนพับ หอกระจายขาว  วทิย ุเว็ปไซด การจัดหรอืสนับสนุนใหมีกจิกรรมปองกันหรือ

ควบคุมโรคตดิตอที่สําคัญในทองถิ่น (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 1) 

 2.4.2 การสงเสริมงานสาธารณสุขIV2.4.2 การสงเสริมงานสาธารณสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัง้แตการสงเสรมิใหหญิงมีครรภและหลังคลอด ไดรับความรู

และคําแนะนําในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก จัดหรอืสนับสนุนใหกิจกรรมปลูกฝงนสิัยการบรโิภค

อาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ สนับสนุนหรือจัดใหมีกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องยา  

อาหาร  เครื่องสําอางที่ไดรับมาตรฐาน อย. เพศศกึษา โรคเอสด โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  มี

การประสานหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพื่อสรางเครือขายงานสาธารณสุข (กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น, 2548,  หนา 2) 

2.5 การสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพIV2.5 ในปจจุบันบทบาท

หนาที่ของผูหญิงหรือสตรีไทยมีความสําคัญมากข้ึนกวาในอดีตที่ผานมาทั้ง ในทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง สตรมิีใชมีบทบาทเปนเพียงภรรยาและมารดาที่มีหนาที่เพียงแครับผิดชอบงานบานและ
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เลี้ยงดูบุตรเทานัน้  มีสตรจีํานวนไมนอยที่มีความรูความสามารถและประกอบอาชีพหนาที่การงานใน

ตําแหนงระดับสูงเชนเดยีวกับผูชาย สตรจีงึเปนทรัพยากรและเปนกําลังสําคัญในการทีจ่ะผลักดันและ

พัฒนาสังคมประเทศชาตใิหกาวหนาตอไป (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 2)    

 2.5.1 การสงเสริมการพัฒนาสตรีIV2.5.1 การสงเสรมิการพัฒนาสตรขีอง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกจิกรรมสงเสริมการรวมกลุมของ

สตร ี จดักจิกรรมใหความรูในเรื่องตางๆสตร ีเชนการวางแผนครอบครัว การปองกันการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร  การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีกจิกรรมสงเสรมิ

ใหสตรหีรอืกลุมสตรมีีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรอืมีบทบาททางสังคม  

 2.5.2 การสงเสริมอาชีพIV2.5.2การสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  โดยทองถิ่นมีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลกลุมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสรมิ

การจัดตัง้กลุมอาชีพ เพื่อพัฒนาความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ  จัดกจิกรรมสงเสรมิอาชีพ

แกประชาชน จัดหรือสนับสนุนใหมีการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีในวิชาชีพ การจัดการ  

หรอืการตลาด แกกลุมอาชีพตางๆ สงเสรมิการนําทรัพยากรหรอืภูมิปญญาทองถิ่นมาเพ่ิมมูลคา

เพื่อยกระดับรายไดของประชาชน   

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

ที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ใหเห็นไดตามตารางที่ 4  
 

ตารางท่ี 4 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 

IV2 การสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ   

  

 

IV2.1 การพัฒนาเด็ก 

        และเยาวชน 

IV2.1.1 การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.1.2 การจัดสนับสนุนการจัดกจิกรรม 

          เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.2 การสงเสรมิกฬีา IV2.2.1 การบรหิารจัดการการกฬีา 

IV2.2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิกฬีา 

IV2.3 การสงเสรมิผูสูงอายุ 

        และผูดอยโอกาส 

IV2.3.1 การสงเสรมิผูสูงอายุ 

IV2.3.2 การพัฒนาและสังเคราะหผูดอยโอกาส 

IV2.4 งานสาธารณสุข IV2.4.1 การสนับสนุนการจัดกจิกรรม 

          ดานสาธารณสุข 

IV2.4.2 การสงเสรมิงานสาธารณสุข 

IV2.5 การสงเสรมิการพัฒนาสตรี

และการสงเสรมิอาชพี 

IV2.5.1 การสงเสรมิการพัฒนาสตร ี

IV2.5.2 การสงเสรมิอาชพี  
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3. มาตรฐานการบริหารงานเทศบาลเมอืงดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมIV3

มาตรฐานบริหารงานเทศบาลเมืองดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีแนวคิดทางวิชาการ

สนับสนุนในประเด็นเกี่ยวกับ คุณภาพงานของเทศบาลเมืองที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัด

ระเบยีบชุมชนและสังคม ประกอบดวยการสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการ

รวบรวมและสังเคราะหแนวคิดของกลุมนักวชิาการที่เกี่ยวของไว สรุปไดดังนี้ 

  1) ในการสงเสริมประชาธิปไตยนั้น เทศบาลเองควรอยางยิ่งที่ตองมีการ

ดําเนินการที่เปนมาตรฐาน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน การสงเสริมวิถี

ชีวติประชาธปิไตย กจิกรรมการปลูกฝงประชาธปิไตยแกเด็กและเยาวชน รวมทัง้การรณรงคการ

ใชสทิธเิลอืกตัง้  เพราะจะเปนการสรางรากฐานที่ม่ันคงทางสังคม โดยการเนนที่เด็กและเยาวชน

เพื่อเปนอนาคตที่มีคุณภาพตอไป  (บรษิัท กําลังแผนดนิ จํากัด, 2548,  หนา 24) 

  2) การปองกันบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวของกับบทบาทของเทศบาลโดยตรง

เพราะเปนกจิกรรมที่เทศบาลตองดูแลอยางใกลชิดเพื่อการปฏิบัติหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ โดย

ตองมีแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการเตรยีมความพรอมเพื่อปองกันภัย  การเตรยีมความพรอมเกี่ยวกับ

อุบัตภัิย มีกจิกรรมการซอมการปองกันภัยรวมทัง้มีการรับอาสาสมัครและการจัดการฝกอบรม  

อันเปนการสรางความม่ันใจใหกับประชาชนวาจะไดรับการดูแลจากเทศบาลในยามเกิดเหตุ

สุดวสิัย (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2544, หนา 100) 

  3) การดูแลขวัญกําลังใจและสรางความนาเช่ือถือ ในดานการรักษาความสงบ

เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ในเขตเทศบาลนั้นตองมีมาตรการในการ

รักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสนิ ทั้งนี้เพื่อสรางความอบอุนใจใหเกิดข้ึนและประชาชนจะไดพ่ึงพาในยามเดือดรอนได 

(สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2544, หนา 99-100) 

 จากการศึกษาแนวความคิดและกระบวนทัศนของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม สามารถสรุปการ

สังเคราะหแหลงที่มาของตัวแปร และดัชนขีองตัวแปรตนมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานการ

จัดระเบยีบชุมชนและสังคม ตามตารางที่ 5 

 ผูวจิัยใหความหมายการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม  หมายถงึ  การเสริมสรางใหชุมชน

มีความเขมแข็ง มีระบบงานการดูแลความปลอดภัยในดานตางๆ ใหแกประชาชนอยางมี

มาตรฐาน โดยมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหม่ันใจวาประชาชนในชุมชนมีความ

ปลอดภัยในการดํารงชีวติ ในดานตางๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะหแหลงท่ีมาและองคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมอืง

ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม 

แหลงที่มา 

องคประกอบของการบรหิารงานเทศบาลเมือง 

ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

การสงเสรมิ

ประชาธปิไตย 

การปองกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยในชุมชน 

การรักษาความ

ปลอดภัยในชวิีต

และทรัพยสิน 

Presidential Commission on  Reorganization   

(1984, pp. 102-110) 

102-110 102-110 102-110 

Tokyo Metropolitan Government  (1995,  p. 213) 213 213 213 

Asahi  Shimbun  (1997, pp. 121-122) 121-122 121-122 121-122 

ชํานาญ ยุวบูรณ (2497, หนา 33-35) 33-35 33-35 33-35 

ประหยัด  หงสทองคํา  (2523, หนา 24-25) 24-25 24-25 - 

ชาญวทิย  เกษตรศริ ิ (2535, หนา 47, 125) 47 - 125 

ตระกูล  มชีัย  (2538, หนา 125) 125 125 125 

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

(2544, หนา 100) 

100 100 - 

สํานักนายกรัฐมนตร ี (2544, หนา 4)   4 - 4 

ธเนศวร  เจรญิเมอืง  (2545, หนา 8-11) 8-11 8-11 8-11 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  (2548, หนา 47, 55) 47 - 55 

รวม 11 8 9 

 

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยIV3.1 จากเหตุการณอุทกภัย วาตภัย

แผนดินไหว อาคารถลม ตลอดจนภัยอ่ืนๆ ซ่ึงไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน 

ลวนเปนภัยที่กอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินแกประชาชนโดย

สวนรวม จัดเปนสาธารณภัยที่รัฐจะตองดําเนินการหาวิธีการปองกันและระงับเหตุที่เกิดข้ึน

โดยเร็ว พรอมทัง้ตองใหความชวยเหลอืแกประชาชนโดยเรงดวน ตลอดจนการรักษาความสงบ

เรยีบรอยเพื่อใหสถานการณเขาสูภาวะปกตโิดยเร็วซ่ึงรวมถงึการฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความ

เปนอยูทัง้ทางรางกายและจติใจของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเปนหนวยงานของ

รัฐที่อยูใกลชิดกับประชาชน จึงเปนองคกรหลักที่สําคัญที่จะสามารถดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนไดในเบื้องตน ซ่ึงกฎหมาย ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหองคการ

บรหิารสวนตําบล เทศบาล และองคการบรหิารสวนจังหวัด มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 2)  
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3.1.1 การวางแผนดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยIV3.1.1 การ

วางแผนดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการซักซอมแผนปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยอยางนอยปละ 1 ครัง้ จัดอบรมทบทวน  ปฏิบัตงิาน  การชวยเหลอืผูประภัย

แกเจาหนาที่หรืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อยางนอยปละ 1 ครั้ง องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการแจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยผานสื่อตางๆ เชน       

หอกระจายขาว เสยีงตามสาย และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและการปองกันแก

ประชาชนอยางตอเนื่อง 

                   3.1.2 การดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยIV 3.1.2 การดําเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีการออกคําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ มีการจัดทําฐานขอมูลดานการปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย เชน ขอมูลกําลังพล และอุปกรณ  ตลอดจนองคกรเครอืขายที่เกี่ยวของ  มีการจัดทํา

แผนที่กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ

สนับสนุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน เครื่องดับเพลงิชนดิหาบหาม รถบรรทุกน้ํา 

รถดับเพลิง รถกูภัย เรือทองแบน เปนตน มีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

ไมนอยกวารอยละ 2 ของจํานวนประชากรในพื้นที่    

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารงานดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

ใหเห็นไดตามตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารงาน 

ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวชี้วัด 

IV3 การจัด

ระเบยีบ 

ชุมชนและ

สังคม  

IV3.1 การปองกัน    

        และบรรเทา 

        สาธารณภัย   

        ในชุมชน 

IV3.1.1 การวางแผนดําเนนิการปองกัน 

          และบรรเทาสาธารณภัย 

IV3.1.2 การดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

4.มาตรฐานการบริหารงานเทศบาลเมอืงดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมIV4  มาตรฐานการบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม มีแนวคิดทางวชิาการสนับสนุนในประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ ประกอบดวย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดลอม



 

40 

และมลพิษและการดูแลรักษาที่สาธารณะ  ซ่ึงผูวจิัยไดทําการรวบรวมและสังเคราะหแนวคิดของ

กลุมนักวชิาการที่เกี่ยวของไว สรุปไดดังนี้ 

 1) การเพ่ิมรายไดของเทศบาลโดยการพัฒนาจากทุนเดิมที่มีอยูนั้น อาจตองอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนทุนเดิมอยูแลว ดังนั้นเทศบาลตองกําหนดแนวทางการอนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรน้ํา กําหนดแนวทางการอนุรักษและจัดการแหลงทองเที่ยวธรรมชาติมีการจัดตั้งเครือขาย

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมภาคประชาชน ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการมุง

สูการเปนองคกรที่เปนเลศิในการบรหิารจัดการได (ธเนศวร เจรญิเมือง, 2545, หนา 239) 

 2) เทศบาลมีหนาที่โดยตรงในการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษในพื้นที่เพื่อให

ประชาชน มีคุณภาพชีวติที่ดมีีความปลอดภัยและมีความสุขจงึจําเปนตองมีแนวทางการอนุรักษ

และจัดการสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิมีการอนุรักษทรัพยากรปาไมและทรัพยากรธรณ ีมีการ 

จัดระบบระบายน้ํา ทางเดินน้ํา บําบัดน้ําเสียรวมทั้งการเก็บขนและทําลายขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ

การเฝาระวัง ตรวจสอบแหลงมลพิษในชุมชน มาตรการการดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับ การ

ละเมิดดานสิ่งแวดลอมและปญหามลพิษ (สมาน รังสโิยกฤษฏ, 2543, หนา 120-121) 

3) ในพื้นที่เทศบาลจะมีพื้นที่สาธารณะที่ตองทํานุบํารุงใหอยูในสภาพดีมีความ

ปลอดภัยและคุมคา โดยการกําหนดมาตรการในการดูแลรักษาสาธารณสถาน และมีการจัดตั้ง

เครอืขายการลวงละเมิดบุกรุกสาธารณสถานภาคประชาชน  เพื่อที่ทุกคนจะไดมีสวนรวมภารกิจ

สาธารณะดวยกัน (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2544, หนา 76-77) 

จากการศกึษาแนวความคิดและกระบวนทัศนของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถสรุป

การสังเคราะหแหลงที่มาของตัวแปร และดัชนขีองตัวแปรตนมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ตามตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 การสังเคราะหแหลงท่ีมาและองคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมอืง 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

แหลงที่มา 

องคประกอบของการบรหิารงานเทศบาลเมือง 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการ

ส่ิงแวดลอมและ

มลพิษ 

การดูแลรักษา 

ท่ีสาธารณะ 

Commission of Reorganization (1972, p. 117) 117 117 117 

The Constitutional Commission  (1986, p. 151) 151 - - 

Arnell B., Bautista (1992, p. 265) 265 265 - 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

แหลงที่มา 

องคประกอบของการบรหิารงานเทศบาลเมือง 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการ

ส่ิงแวดลอมและ

มลพิษ 

การดูแลรักษา 

ท่ีสาธารณะ 

Tokyo Metropolitan Government (1995, p. 399) 399 399 399 

อุทัย  หิรัญโต (2523, หนา 235) 235 235 - 

ประทาน  คงฤทธิศกึษากร (2534, หนา 210) 210 210 210 

วรพทิย มมีาก  (2536, หนา 8) - 8 - 

สํานักงานขาราชการพลเรอืน (2543, หนา 47) 47 47 47 

กรมการปกครอง (2544, หนา 41) 41 41 41 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน (2548, หนา 8) 8 - 8 

รวม 9 8 6 

 

ผูวิจัยใหความหมายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การ

จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว ทรัพยากรน้ํา มีการกําหนดใหมี

แนวทางในการอนุรักษใหมีการใชทรัพยากรตางๆ ใหเกดิประโยชนและคุมคาสูงสุดโดยเทศบาล

มีมาตรฐานการดําเนนิการดังนี้  

  4.1 การจัดการสิ่งแวดลอมIV4.1 สิ่งแวดลอมมีความสําคัญและจําเปนตอมนุษย

อยางมากเพราะเปนแหลงใหอาหารยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน ความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสนิ และความสะดวกสบาย ในทางตรงกันขามสิ่งแวดลอมบางประเภทสามารถให

พิษภัยตอมนุษยไดอีกเชนกัน  อันไดแก ของเสียและมลพิษทั้งที่เปนขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย เสียง

ดัง ความสั่นสะเทอืน แสงสวาง ความรอนและกจิกรรม ที่มนุษยสรางข้ึน เปนตน กิจกรรมที่มนุษย

สรางข้ึนนัน้จะเกี่ยวของกับกจิกรรม 3 กลุม ประกอบดวย (1) กจิกรรมการใชทรัพยากรเพื่อบริการ

ความตองการในดานอาหาร ยารักษาโรค  เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน การสรางความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ และการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก (2) กิจกรรมการกําจัด บําบัด 

และฟนฟูของเสยี แหลงเสื่อมโทรม ไดแก กิจกรรมในการ กําจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเช้ือ และ

ขยะอุตสาหกรรม/กากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสีย (น้ําเสียชุมชน น้ําเสียโรงงาน

อุตสาหกรรม น้ําเสยีทางการเกษตรกรรม และน้ําเสยีทางคมนาคม) และการฟนฟูสิ่งแวดลอมเสื่อม

โทรม และความเสื่อมโทรมของระบบสิ่งแวดลอม (3) กิจกรรมที่สรางข้ึน เพื่อควบคุมกิจกรรมการ

ใชทรัพยากรและกิจกรรมการกําจัด บําบัด และฟนฟูตอของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
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ควบคุมกิจกรรมที่มิไดกําหนดไวในและนอกแผนงาน การจัดการตอระบบสิ่งแวดลอมนั้นๆ 

(สมาน  รังสโิยกฤษฏ, 2543, หนา 122) 

  4.1.1 การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมIV4.1.1 การบริหารจัดการดาน

สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทองถิ่นมีการวางแผนปองกันหรือแกไขปญหา

ดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึน มีการดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอม มีการแตงตั้งเจาหนาที่หรือ

อาสาสมัครรับผิดชอบการเฝาระวังปญหาที่เกดิจากสิ่งแวดลอมในดานตางๆ มีการสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรอืกลุมตางๆ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม    

 4.1.2 การสงเสริมสิ่งแวดลอมIV4.1.2 การสงเสริมสิ่งแวดลอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  โดยทองถิ่นมีการประชาสัมพันธหรอืรณรงคใหประชาชนมีความรูในการ

ดูแลและอนุรักษ  มีการจัดกจิกรรมสรางจติสํานกึแกประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จัด

กจิกรรมรณรงคใหประชาชนชวยลดปรมิาณขยะในชุมชนดวยวิธีการตางๆ เชน ลดปริมาณขยะ 

การนํากลับไปใช การแปรรูปขยะ มีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

และไมกอใหเกดิมลภาวะแกสิง่แวดลอม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีชองทางรับฟงความ

คิดเห็นหรอืขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบรหิารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอมใหเห็นไดตามตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 8 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารงาน 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

IV4  การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 

 ชาตสิิ่งแวดลอม  

IV4.1 การจัดการ   

       สิ่งแวดลอม  

 

IV4.1.1  การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

IV4.1.2  การสงเสรมิสิ่งแวดลอม 

5. มาตรฐานการบริหารงานเทศบาลเมอืงดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่นและการทองเท่ียวIV5 มาตรฐานการบริหารงานเทศบาลเมืองดานงาน

ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น  มีแนวคิดทางวิชาการสนับสนุนในประเด็น

เกี่ยวกับ  คุณภาพงานของเทศบาลเมือง ที่บรหิารจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาปกปองคุมครอง

งานศลิปวัฒนธรรม จารตี ประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นในเขตพื้นที่ ประกอบดวยการดูแลรักษา

โบราณสถานและการปกปองคุมครองโบราณวัตถุซ่ึงผูวิจัยไดทําการรวบรวมและสังเคราะห

แนวคิดของกลุมนักวชิาการที่เกี่ยวของไว สรุปไดดังนี้ 
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 1) การที่เทศบาลตองมีภารกจิในการดูแลมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรู

ของคนรุนตอไปนัน้ เทศบาลตองกําหนดใหมีมาตรการในการดูแลรักษาสาธารณสถาน  มีการจัดตัง้

เครอืขายการลวงละเมิด บุกรุก สาธารณสถานภาคประชาชน  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

กจิกรรมนี้และตองมีแนวทางการอนุรักษและจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุเพื่อที่

ใหมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเสรมิสรางรายไดใหกับเทศบาลและประชาชนที่จะมีโอกาสในการ

เลอืกอาชีพที่เกี่ยวของเพ่ิมข้ึนไดอีกทางหนึ่ง (สมาน รังสโิยกฤษฏ, 2543, หนา 113) 

 2) นอกจากภารกจิในการดูแลมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรูของคนรุน

ตอไปแลว เทศบาลยังตองกําหนดใหมีมาตรการในการจัดกจิกรรมสบืสาน ศลิปวัฒนธรรม และ

จารตี ประเพณ ี มีการรวบรวมและจัดแสดงศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

รวมทัง้การอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงถอืวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่จะ

ชวยกระตุนใหประชาชนมีความรักและหวงแหนในทองถิ่นของตน และยังเปนฐานขอมูลใน

การศกึษาประวัตศิาสตรของชุมชนอีกดวย (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2546, หนา 342)  

  3) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดความคุมคา และผลตอบแทนที่

นํามาซ่ึงงบประมาณในการพัฒนาที่ตอเนื่องนั้น เทศบาลตองสงเสริมในศักยภาพดานการ

ทองเที่ยวในชุมชนเพราะเปนการลงทุนนอยและไดผลคุมคา โดยตองกําหนดใหมีแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  มีการกําหนดคุณสมบัติของธุรกิจนําเที่ยว 

กําหนดแนวทางการสงเสรมิการทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษ และมีแนวทางการสงเสรมิมัคคุเทศก

ทองถิ่นที่ชัดเจน จะชวยใหเกิดการมีสวนรวมจากประชาชนและเพ่ิมพูนรายไดอีกทางหนึ่ง 

(ธเนศวร  เจรญิเมือง, 2545, หนา 241) 

 จากการศึกษาแนวความคิดและกระบวนทัศนของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการสงเสริมศาสนา ศิลป 

วัฒนธรรม  ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว สามารถสรุปการสังเคราะหแหลงที่มาของตัวแปร 

และดัชนีของตัวแปรตนมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการ

สงเสรมิศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว ตามตารางที่ 9  

 ผูวจิัยใหความหมายของการสงเสรมิศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการ

ทองเที่ยว หมายถึง การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น การอนุรักษสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางการพัฒนารากฐาน

ดั้งเดิมของตนใหดํารงอยูไดตลอดไป ปลูกจิตสํานักใหประชาชนรูจักอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นของตน และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่

เทศบาลเมือง อันเปนแนวทางเพ่ิมรายไดประชาชน โดยดําเนนิการดําเนนิงานดานตางๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 การสังเคราะหแหลงท่ีมาและองคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมือง

ดานการสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเท่ียว   

แหลงที่มา 

องคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมือง   

ดานการสงเสริมศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม   

ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว   

การดูแลรักษา

โบราณสถาน 

การสืบสานงาน

ศลิปวัฒนธรรม 

การสงเสรมิภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

Management and Coordination Agency (1988, p. 331) 331 - - 

The Swedish Institute (1995, p. 311) 311 311 311 

Ministere de L’Interieur (1996, p. 108) 108 108 - 

Jose N. Nolledo (1998, p. 93) 93 - - 

ประหยัด   หงสทองคํา (2523, หนา 67) 67 - - 

ประทาน  คงฤทธิศกึษากร (2534, หนา 235) 235 - - 

วรพทิย  มมีาก (2536, หนา 18) 18 - - 

วรเดช จันทศร (2538, หนา 154) 154 154 - 

วรีะเดช  พะเยาศริพิงศ (2540, หนา 125) 125 125 125 

บุญเลิศ  คชายุทธเดช (2541,หนา 61) 61 - - 

สํานักงาน กพ. (2541, หนา 61) 61 61 61 

กรมการปกครอง (2544, หนา 41) 41 41 41 

อรทัย  กกผล (2546, หนา 35) 35 - - 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน (2548, หนา 8) 8 8 8 

รวม 14 7 5 

  

  5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเท่ียวIV5.1  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการสงเสริม ทํานุบํารุง ศาสนา

และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเพราะเปนหนวยงานราชการที่ใกลชิดกับ

ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด โดยมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การสงเสรมิศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมและจารตีประเพณทีองถิ่นไวอยางชัดเจนและหลากหลาย

ตามบทบญัญัตริฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอม

มีหนาที่บํารุงรักษาศลิปะจารตีประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น หรอืวัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่น  

ดังนั้น จึงสมควรอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงมีแหลงทองเที่ยวและ

กจิกรรมดานการทองเที่ยวควรมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

และการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบ

การทองเที่ยว (Tourism System) ตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนว

ปฏิบัตใินการดําเนนิงานดานการทองเที่ยวของประเทศไทยซ่ึงมีองคประกอบหลัก 3 ดาน ไดแก 

ดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการการทองเที่ยว และดานการตลาดทองเที่ยว เม่ือพิจารณา
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ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนทั้ง 3 ภารกิจ และหลักการของการ

สงเสรมิการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยวทั้ง 3 ดาน สามารถนํามาใชเปน กรอบแนวทางใน

การปฏิบัตขิององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 

5.1.1 การสงเสริมศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่นIV5.1.1  การสงเสริม

ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณทีองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยทองถิ่นทําการรวบรวม

และจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  จัดใหมีหรือสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมความรูแกประชาชน ในดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น มีการยกยองเชิดชูปราชญชาวบาน และภูมิ

ปญญาทองถิ่นในโอกาสตางๆ มีการจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง หรือการแบงปนและเอ้ืออาทรตอกัน (กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น, 2548, หนา 5) 

 5.1.2 การสงเสริมการทองเท่ียว IV5.1.2 การสงเสริมการทองเที่ยวของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยทองถิ่นจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาม

ความเหมาะสมของแตละทองถิ่น  เชนกจิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน  การสงเสริมทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

การทองเที่ยวเชิงการเรียนรู  จัดใหมีศูนยหรือเอกสารบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว จัดทํา

แผนหรอืการดําเนนิการเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวในทองถิ่น จัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมตามธรรมชาตแิละแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น และจัด

มีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของทองถิ่นในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  

เว็ปไซต (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2548, หนา 6)   

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิด

เกี่ยวกับการบรหิารงานดานการสงเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  ประเพณทีองถิ่น และการ

ทองเที่ยว ใหเห็นไดตามตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 10 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารงานดานการสงเสริม

ศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเท่ียว    

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 
IV5 การสงเสรมิ

ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณีทองถิ่น 

และการ

ทองเที่ยว   

IV5.1 1 การสงเสริม

ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณีทองถิ่น

และการทองเท่ียว 

 

IV5.1.1 การสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม   

          ประเพณทีองถิ่น 

IV5.1.2 การสงเสรมิการทองเที่ยว 

 



 

46 

 พัฒนาการของแนวความคดิการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดี  
 

  จากอิทธพิลของแนวความคิดการปกครองทองถิ่นที่ใหความสําคัญในเรื่องความสัมพันธ

ระหวางทองถิ่นกับรัฐบาลกลาง (Government) รูปแบบที่เปนทางการที่ขาดความยืดหยุน ให

ความสําคัญกับการมีเขตแดน พื้นที่และประชากรที่ชัดเจน ความเปนสถาบันที่มีโครงสรางตายตัว  

หรอืใหความสําคัญกับแงมุมทางกฎหมายที่แข็งกระดาง ความเปนระบบราชการ และการรวม

บทบาทการพัฒนาและการใหบรกิารไวที่หนวยงานรัฐคอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Imrie  and  

Raco, 1999, p. 47)  จากลักษณะของการปกครองทองถิ่น ในยุคดัง้เดมิ มีลักษณะเปนการจัดการ

ปกครองทองถิ่นโดยคนในทองถิ่น เลอืกคณะบุคคลเขามาดําเนนิการจัดการปกครองแทนตนเอง 

ซ่ึงเปนหนวยการปกครองที่มีลักษณะข้ันพื้นฐาน คอื มีอาณาเขตและประชากรของทองถิ่นอยาง

ชัดเจน มีลักษณะจําเพาะของตัวเองในดานตางๆ เชน เขตแดน  ประชากร  วัฒนธรรม ประเพณ ี

และทรัพยากร มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการปกครองทองถิ่นไวเปนกรอบแนวทางการ

ปฏิบัตงิาน  มีฐานะทางกฎหมายและมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม  

ดําเนนิการตามอํานาจที่ไดรับสิทธิตามกฎหมาย เชน  สิทธิในการตรากฎหมาย  หรือระเบียบ

ขอบังคับตางๆ และสทิธใินการดําเนนิการบรหิารทองถิ่น  ดวยลักษณะของการปกครองทองถิ่น

ดังกลาวขางตน จึงทําใหการปกครองทองถิ่นในกระบวนทัศนเกานี้มีความแข็งตัว ขาดความ

ยดืหยุนในการดําเนนิงานของทองถิ่น  เนื่องจากความสัมพันธเชิงอํานาจจะมีลักษณะเปนแนวดิ่ง 

อํานาจในการปกครองจึงอยูที่คณะบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหเปนตัวแทนของ

ประชาชนในขณะที่ประชาชนจะเปนเพียงผูถูกปกครองหรือเปนเพียงผูตองรับผลของการจัดทํา

บรกิารไมไดมีสวนรวมในการใชอํานาจ  การคิดสรางสรรค  และรวมดําเนินการอยางแทจรงิ การ

ดําเนนิกจิการโดยเฉพาะการจัดทําบรกิารสาธารณะ จะทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

สวนใหญ ทั้งนี้เพราะมีขอจํากัดในหลักการและขอกฎหมาย ที่มุงดําเนินงานใหถูกตองตาม

ระเบยีบ สนองเปาหมายของทางการมากกวาสนองความตองการของประชาชน (อุดม ทุมโฆษติ, 

2550, หนา 212-224)   

การบรหิารจัดการทีด่ี (Good Governance) ถอืเปนแนวคิดหนึ่งที่สําคัญตอพาราไดมใหม

ของการปกครองทองถิ่น ซ่ึงมีการพัฒนามาจากการปกครอง (Government) ระหวางรัฐบาลกลาง

กับทองถิ่นในลักษณะพาราไดมเกา International dictionary of public management and 

Governance  ไดใหความหมายของ “การปกครอง  (Government)” วาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ

บรหิารงานของรัฐทัง้หมด  อีกทัง้ยังเกี่ยวของกับเรื่องนิติบัญญัติและตุลาการ และยังเกี่ยวของ

กับเรื่องของหนวยงานและกระบวนการที่ดําเนนิการโดยบุคคลที่มาจากการเลือกตัง้ของประชาชน 

และเขามากําหนดนโยบาย และความหมายของ “การจัดการปกครองที่ดี  (Governance)” คือ 
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การจัดการปกครองที่ดีหมายถึงความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนในเรื่องที่ชวยให

สามารถกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัต ิและการประเมินผลนโยบาย  นัยที่สองเปนการ

ใหความหมายอยางกวางวา การจัดการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมาย หนวยงานและ

เครอืขายที่จะเปนตัวกําหนดใหประเทศหรอืองคการสามารถปฏิบัตงิานได 

การบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) เปนแนวความคิดและหลักการพื้นฐาน

ของวธิกีารบรหิารงานแนวใหมเพื่อใหภารกิจมีประสิทธภิาพ  มีประสทิธผิล  มีความเปนธรรม   

มีความโปรงใส มีความคุมคา ธรรมาภิบาล หรอืการบรหิารกจิการบานเมืองและสังคมที่ดคีือ

การบรหิารราชการของภาครัฐที่มุงความดีงาม และเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐและประชาชน

อยางทั่วถงึและยุตธิรรม (ปรชีา  วัชราภัย, 2550, หนา 1-11)   

 โคฟ  อันนัน  (Weiss, Thomas  G, 2000,  p. 795) อดีตเลขาธิการสหประชาชาต ิ 

กลาววา การบริหารจัดการที่ดี เปนแนวทางการบริหารงานของรัฐที่เปนการกอใหเกิดการ

เคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สรางเสริมประชาธิปไตย มีความโปรงใสและเพ่ิม

ประสทิธภิาพ สอดคลองกับความคิดเห็นของไพโรจน วงศวิภานนท ไดกลาวถึงการบริหาร

จัดการที่ด ีวาเปนกระบวนการหรอืวธิกีารทํางานที่จะสงผลดีไมวาจะเปนเรื่องประสิทธิภาพ  

ความเปนธรรม การมีสวนรวม การมีระบบดูแลกิจการที่ดีจะชวยปองกันความเสียหายได

เนิ่นๆ เปนระบบเตือนภัยที่ดีหรือหลัก 5 ประการของตลาดหลักทรัพยที่เนนกระบวนการ

มากกวาผลลัพธ ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุนและหนาที่หลักของความเปนเจาของ 2) การ

ปฏิบัตติอผูถอืหุนทุกคนอยางเทาเทยีมกัน  3) การระบุและใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย 

หรือ Stakeholders 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure & Transparency)      

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ      

 ประเวศ วะสี ไดใหคํานิยามของธรรมรัฐไววา คือ รัฐที่มีความถูกตองเปนธรรม ซ่ึง

หมายถึงความถูกตองเปนธรรมใน 3 เรื่องใหญๆ คือ 1) การเมืองและระบบราชการที่โปรงใส 

รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 2) ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถ

ตรวจสอบได 3) สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ  

และภาคธุรกิจใหตั้งอยูไดในความถูกตองได ธรรมรัฐ เปนการยกระดับกระบวนความสัมพันธ 

ความรวมมือของสวนตางๆ (ประเวศ วะส,ี 2547, หนา 7) ในสังคมอันไดแก ภาครัฐ ภาคสังคมและ

ภาคเอกชน  สถาบันตางๆ ของประเทศ  ระดับตางๆ ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคม ภูมิภาค 

และระดับชาติใหมีลักษณะเปนรัฐธรรมที่มีพลัง ธีรยุทธ บุญมี  ซ่ึงเรียก Good  Governance วา 

ธรรมรัฐ ไดใหความหมายวา คือ การบริหารการจัดการประเทศที่ดีในทุกๆ ดาน และทุกๆ ระดับ 

การบรหิารการจัดการที่ด ีดังกลาวจะเกดิข้ึนไดตอเม่ือมีหลักคิดวาทัง้ประชาชน ขาราชการบริหาร

ประเทศเปนหุนสวน (Partnership) กันในการกําหนดชะตากรรมประเทศ แตการเปนหุนสวนไมใช
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หลักประกันวาจะเกดิธรรมรัฐหรอื Good Governance ยังตองหมายถึง การมีกฎเกณฑ  กติกาที่จะ

ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพ ความเปนธรรมและการมีสวนรวมของสังคมใน

การกําหนดนโยบายบรหิาร ตรวจสอบ ประเมินผลอยางจรงิจัง (ธรียุทธ บุญมี, 2541, หนา 9-11) 

 อมรา  พงศาพิชญ (2543)  แปลคําวา Good  Governance วาธรรมราษฎรหรือธรรมรัฐ 

และใหนยิามความหมายวา  คอื การดูแลผลประโยชนของสวนรวมและการรักษาผลประโยชนซ่ึง

กันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมีกตกิาที่ตกลงรวมกัน  มีกฎกตกิาที่ตกลงรวมกันที่จะใช

ในการดูแลผลประโยชนสวนรวม  กฎกตกิาข้ันต่ําประกอบดวย 1) การทํางานอยางมีหลักการและ

เหตุผล ตอบสนองความตองการของสังคมมีความชอบธรรมและรับผิดชอบในผลของการ

ตัดสนิใจ (Accountability)  2) การทํางานอยางโปรงใสและสามารถคาดการณได (Transparency 

and Predictability  3) การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการรับรูรวมตัดสินใจและตรวจสอบการ

จัดการและบริหารงาน (Participation) 4) การดําเนินงานที่ ใหความสําคัญกับหลักการ

ประชาธปิไตยและความเสมอภาคเทาเทยีมกัน (อมรา พงศาพิชญ, 2543, หนา 2) สวนนโยบายที่

กําหนดที่มีบรรทัดฐานที่สามารถใชไดผล ควรมีองคประกอบ 5 ประการ (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ

พัฒนาประสทิธภิาพในราชการ (สปร.), ม.ป.ป., หนา 10) ไดแก 1) Accountability หมายถึงการ

ทํางานอยางมีหลักการ 2) Participation  หมายถงึ การมีสวนรวมของประชาชน 3) Predictability 

หมายถงึความสามารถที่คาดการณ 4) Transparency หมายถึง ความสะอาดโปรงใส 5) Interrelate 

หมายถงึ ความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงของทัง้ 4 ขอเขาดวยกัน 

 จากความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา ความหมายของทัง้ “การปกครอง” และ“การจัดการ

ปกครองที่ด”ี มีลักษณะทับซอนกันอยู จงึตองดูที่นัยซ่ึงซอนอยูในความหมายและแนวคิด จะทําให

เห็นความแตกตางระหวาง “การปกครอง” และ “การจัดการปกครองที่ดี” ชัดเจนข้ึน กลาวคือ 

จากคํานิยามขางตน จะเห็นไดวา “การปกครอง” มีความหมายครอบคลุมทั้งเรื่องหนวยงานและ

กระบวนการทํางานของทัง้ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ อีกทั้งยังเนนหนักไปถึง

เรื่องของการใชอํานาจและกฎหมาย ในขณะที่การจัดการปกครองที่ดีจะมีความหมายที่นุมนวล  

ยดืหยุนกวา (จุมพล หนมิพานชิ, 2548, หนา 157)  กลาวคอื การจัดการปกครองที่ดจีะเนนถึงเรื่อง  

ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน  (Government and people) โดยเนนถึงศิลปะในการบริหาร

มากกวาการใชอํานาจหรอืกฎหมาย และยังเกื้อกูลตอระดับความเปนประชาธิปไตย รวมทั้งระดับ

การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอีกดวย (S. Munshi and B.P. Abraham (eds.), 2004, pp. 2-3) 

สถาบันพระปกเกลาไดกลาวถึงเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มี

เปาหมายสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ใหมีคุณภาพ ประหยัด มี

ประสทิธภิาพ มีประสทิธผิล รับผิดชอบตอผลงาน  มีความพรอมที่จะรับผิดชอบ ประชาชนไดมี

สวนรวมในกระบวนการทํางาน 2) ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ มีการวางแผน กําหนดนโยบายที่
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มองการณไกล บังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม องคกรสามารถบริหารงานไดอยาง

อิสระ 3) การบรหิารงานแบบพหุภาคี ผูมีสวนไดเสยีสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และ

ตัดสนิใจ ไมเปนการผูกขาดและรวมศูนยอํานาจ (สถาบันพระปกเกลา, 2550, หนา 1-2) 

 กลาวโดยสรุป การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) หมายถึง กระบวนการ

ตัดสนิใจและการกระทําที่ดีของภาครัฐ รวมทั้งการบริหารราชการโดยการจัดสรรทรัพยากรทาง

เศรษฐกจิและทรัพยากรทางการบรหิาร เพื่อการพัฒนาของประเทศอยางเปนธรรม มีการเช่ือมโยง

ระหวาง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขาดวยกัน และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและ

กันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการใช

กฎหมาย อยางเที่ยงธรรมสมดุล เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางสันต ิ ซ่ึงภาครัฐตองมีหลักการใน

การปฏิบัติงานที่สําคัญ (ชัชวาลย  ทัตศิวัช, 2550, หนา 61-108 ; ถวิลวดี บุรีกุล, 2547, หนา 

17-19; วภิาส  ทองสุทธิ,์ 2551, หนา 129-134) มีหลักการดังนี้ 

1. หลักนติธิรรม (Rule of Law) หมายถงึ การตราและนํากฎหมายไปใชอยางเที่ยงธรรม 

โดยคํานงึถงึ สทิธิ เสรภีาพ ของประชาชน และความยุตธิรรม  

2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถงึ การยดึหลักศลีธรรม ความดีงาม ความซ่ือสัตยสุจริต  

ความจรงิใจ ความเปนพลเมืองดขีองสังคม 

3. หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถงึ ความไววางใจกัน กระบวนการทํางานตอง

มีความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัตงิานของภาครัฐ และการเขาถงึขอมูล 

4. หลักการมีสวนรวม (Participation) ประชาชนตองมีโอกาสรับรูและเสนอความเห็นใน

การตัดสนิปญหาของรัฐ รวมทัง้การเลอืกสรรนโยบายของรัฐ     

5. หลักความสํานกึรับผิดชอบ (Accountability) หมายถงึ รัฐตองมีความสํานึกรับผิดชอบ

ตอสังคม รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

6. หลักความคุมคา (Value for Money) หมายถงึ การบรหิารจัดการภาครัฐตองใชทรัพยากร

ทุกชนดิใหเกดิประโยชนสูงสุด มีความประหยัด มีคุณภาพ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุ

เปาหมาย และวัตถุประสงค ดังนี้ 

การบริหารราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง (Citizen centered) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และกอใหเกดิผลกระทบ

ในทางที่ดตีอการพัฒนาชีวติของประชาชน 
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การบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณา

การ ซ่ึงมุงเนนผลลัพธที่เกดิข้ึนจากการปฏิบัตงิานที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยการ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการไวลวงหนา ที่สามารถแสดงผลและวัดผลงานไดอยางชัดเจน 

การบริหารงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  

ในการดําเนนิภารกจิของรัฐจะตองมีการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจายที่ใชในการดําเนินงาน ทั้ง

ภายในหนวยงานตนเองและระหวางหนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณทีี่เปนการดําเนนิภารกจิ

ในลักษณะเดียวกัน เพื่อดูผลลัพธที่เกิดข้ึนวามีความคุมคากับเงินลงทุนที่เกิดจากการนําภาษี

ของประชาชนไปดําเนนิการ หากไมคุมคาก็ไมควรดําเนนิการตอไป 

ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน โดยลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการลงจากที่เปนอยูเดิม มอบอํานาจการตัดสินใจใหกับผูที่อยูใกลชิดกับประชาชน 

จัดบรกิารใหประชาชนสามารถรับบรกิารใหแลวเสร็จในที่เดยีวกัน เพือ่ใหประชาชนไดรับบริการ

ที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ โดยจะตองมีการ

ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนทํางานใหมอยูเสมอ สวนราชการจึงควรจัดลําดับ 

ความสําคัญ และความจําเปนของงานหรือโครงการที่จะทําใหสอดคลองกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดนิ และงบประมาณของประเทศ ซ่ึงอาจมีผลตองพิจารณายุบเลกิสวนราชการที่ไม

จําเปน และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบตางๆ ใหเหมาะสม 

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  

ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการตองมุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรับบรกิารเปนหลัก ดังนัน้จงึตองมีการสํารวจความตองการของประชาชน และความ

พึงพอใจของผูรับบรกิารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่ใหประชาชนทราบและเขาใจงายเวลามาตดิตอ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  สวนราชการจะตองสรางระบบการ

ควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามวัดผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทําใหสามารถ

ผลักดันการปฏิบัตงิานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังชวยให

การพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ และรางวัลแกขาราชการเปนไปตามผลการปฏิบัตงิานอยางจรงิจัง 

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะเปนการพลิกโฉมการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ ซ่ึง

จะทําใหเกดิประโยชนรวมกันทัง้ภาคประชาชนและภาครัฐอยางแทจรงิ การกําหนดเปาหมายแต

ละหัวขอมีความหมาย ดังนี้  
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 การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ ที่มีอยูในขณะนี้ถอืวาเปนราชการสวนทองถิ่นที่

มีความใกลชิดประชาชนมากที่สุดเนื่องจากมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ แกไขปญหาความ

เดอืดรอนและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง แตในชวงระยะเวลาที่ผาน

มาปรากฏขาวทาง สื่อสารมวลชนทัง้หนังสอืพิมพ วิทยุ โทรทัศนและสื่ออ่ืนๆ วามีการทุจริต

คอรรัปช่ันหลายรูปแบบเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสาเหตุของความหยอน

ประสทิธภิาพในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา จึงไมสอดคลองตามเจตนารมณของการ

กระจายอํานาจ (Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs, 2000,  P.1)  

สิ่งที่ทาทายองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในขณะนี้คือ การปรับกลยุทธ ทัศนคติ วิธีคิด

วิธีการทํางานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปสูการเปน “ราชการยุคใหม” มุง

ปฏิบัตงิานเพื่อเปาหมาย คอื การพัฒนาทองถิ่นใหเจรญิกาวหนาและใหพ่ีนองประชาชนในทองถิ่น

มีคุณภาพชีวติความเปนอยูดีข้ึน  (เมธาว ี ฐานกุล, 2551, หนา 15)  หลายประเทศใหความสําคัญ

เกี่ยวกับการสงเสรมิใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบรหิารทองถิ่นมากข้ึน และรัฐบาลพยายาม

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนองความตองการของ

ประชาชนดวยการจัดใหมีการบรหิารจัดการที่ดี  กระจายทรัพยากรเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ขาด

โอกาสที่จะไดรับการบริการจากรัฐ  (Berman, David R.,1999, pp. 5-11)  และสงเสรมิใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธกันเปนเครือขาย สงเสริมใหมีการรวมการจัดทําบริการ

สาธารณะใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นไมใชเปนเพียงการกระจายอํานาจการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐออกไปใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แตมีความหมายถงึการที่รัฐบาลกระจายอํานาจการจัดทําบรกิารสาธารณะ

โดยใหภาคสวนตางๆ  ในสังคมเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการในลักษณะของเครือขายเพื่อ

การรวมมือกันอยางตอเนื่องในการจัดทําบรกิารสาธารณะ ไมเปนภาระของรัฐในการสนับสนุน

งบประมาณ และรวมถงึการพิจารณาเรื่องพื้นที่การจัดทําบริการสาธารณะไมควรจํากัดเฉพาะใน

เขตทองถิ่น (Garber, J., 1997, pp. 23-26)                

           การขาดประสทิธภิาพและประสิทธิผลของการบริหารราชการแผนดินกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการภาครัฐในหลายประเทศ จาก

รูปแบบประเพณีนิยม (Traditional Public Administration Model) ไปสูรูปแบบการบริหาร

ราชการแผนดินแนวใหม (New Public Administration  Model) (Hood, 1995a, pp. 93-109) 

หรือการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  รวมทั้งการ

ผสมผสานเอากรอบแนวคิดดานเศรษฐศาสตร ทางเลือกสาธารณะ   การบริหารธุรกิจแนว
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ใหม แนวทางรัฐศาสตรรวมสมัยเขาดวยกัน ซ่ึงสอดคลองกับกรอบแนวคิดการบรหิารจัดการ

ทองถิ่นที่ดี ที่ตองมีการตอบสนอง (Responsive) มีความรับผิดชอบ (Responsible) มีความ

พรอมที่จะถูกตรวจสอบ (Accountable) เพราะบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ

การสถาปนาข้ึนใหมนี้มีความตรงกันขามกับบทบาทเดมิมาก    ทฤษฎีและแนวคิดที่ไดรับการ

ยอมรับในการสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ

พัฒนาประสทิธภิาพในราชการ, 2552, หนา 3-1 – 3-3;  Shah, 2006, pp. 3-4)  มีดังนี้   

1. หลักอํานาจทางกฎหมาย (The Principle of Jurisdictional) หลักการนี้มีแนวคิด

วารัฐบาลทองถิ่นที่มาจากการเลอืกตัง้ยิ่งใกลชิดกับประชาชนมากเทาใด จะทํางานดีข้ึนมาก

เทานัน้ และประชาชนควรมีสทิธิเลือกประเภทและจํานวนของบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนการ

ช้ีใหเห็นวาการตัดสนิใจใดๆ ของรัฐ ควรจะเกดิข้ึนที่การปกครองระดับลางสุด เพื่อการบรรลุ

เปาหมายของการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสทิธภิาพ 

2. หลักการเทียบเคียงทางการคลัง (The Principle of Fiscal Equivalency) หลักการนี้กลาว

วาเม่ือใดที่อํานาจหนาที่ทางการเมืองและผลประโยชนทับซอนกัน จะทําใหขาดอิสระทางความคิด  

ไมมีความเทาเทยีมกันระหวางจุดคุมทุน หลักการนี้จงึเปนความเทาเทยีมกันในเรื่องอํานาจหนาที่ทาง

การเมืองกับผลประโยชน  ซ่ึงจะตองมีการแยกอํานาจทางกฎหมายเพื่อการบรกิารสาธารณะ 

3. หลักแหงความเกี่ยวพัน (The Correspondence Principle) หลักการนี้อธิบาย

เรื่องแนวคิดของการจัดทําบรกิารสาธารณะตามอํานาจหนาที่ (Function) ซ่ึงในทางกฎหมาย

อาจซํ้าซอนกันไดในเชิงพื้นที่ แตผูรับบรกิารสามารถเลอืกใชบรกิารไดตามความพึงพอใจ 

4. ทฤษฎีการกระจายอํานาจ (The Decentralization Theory) หลักการนี้อธิบายวา

รัฐบาลทองถิ่นจะทราบถงึความตองการของประชาชนและสามารถตัดสนิใจเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการนัน้ไดในรูปของการจัดทําบริการสาธารณะ และการคิดคนนวัตกรรมการบริการใหม แต

รัฐบาลทองถิ่นตองใชงบประมาณของทองถิ่นและงบประมาณเงนิอุดหนุนใหมีประสทิธภิาพ       

 
           

 องคประกอบการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 
 

 หลักเกณฑการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเตมิโดย พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการ

แผนดนิ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบบรหิารราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิาน

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบรกิารประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพมากข้ึน โดยไดมีการ

ตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเปน

แนวทางในการบริหารและกํากับการปฏิบัตริาชการของสวนราชการตางๆ  ทัง้นี้พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
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ยังไดกําหนดในมาตรา 52 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาดังกลาว โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

ที่สอดคลองกับบทบัญญัตใินหมวด 5 และหมวด 7 และใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแล

และใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนองคกรที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และ

เปนหนวยดําเนนิการซ่ึงทําหนาที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจ

ตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแกประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเปนประการสําคัญ 

กระทรวงมหาดไทยจงึไดจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหาร

จัดการภารกจิในความรับผิดชอบตอไป 

 เปาหมายของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให

การดําเนินภารกิจของราชการสวนทองถิ่นสามารถสนองตอบตอการพัฒนาประเทศและ

ใหบรกิารแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลดีตามเจตนารมณแหงพระราชกฤษฎีกา

และเปนไปตามหลักการแหงธรรมาภิบาล พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  

กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามกรอบแนวคิดและเปาหมายดังนี้ (วภิาส  ทองสุทธ, 2551, 

หนา 231-239; สถาบันพระปกเกลา, 2549, หนา 6-8) 

1. เพ่ือใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชน จงึควรบรหิารราชการที่ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน มุงใหเกดิผลในทางบวกตอการพัฒนาชีวิตของประชาชนและยกคุณภาพ

ชีวิตอยางยั่งยืน สวนราชการจะตองคํานึงถึงการใหประชาชนเปนศูนยกลางในการรับบริการ

จากรัฐ  คํานงึถงึประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม รวมทั้งการกําหนดภารกิจใหสอดคลอง

กับนโยบายของรัฐบาล 

2. เพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ  จึงควรบริหารราชการใหไดผลลัพธ

ตรงตามวัตถุประสงค และการบรหิารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ สวนราชการใดจะดําเนินภารกิจใด

จะตองมีแผนการปฏิบัตทิี่มีจุดมุงหมาย หรอืความรวมมือกันระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของกัน

เพื่อใหมีการปฏิบัติงานรวมกันหรือมีแผนดําเนินงานที่สอดคลองกัน ซ่ึงจะทําใหภารกิจนั้น

เกดิผลสําเร็จและเปนประโยชนแกประชาชน    
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3. เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ จึงควร

บรหิารที่มีการเปรยีบเทยีบระหวางปจจัยนําเขากับผลทีไ่ด ความคุมคาของโครงการตางๆ สวน

ราชการจะตองมีการเปรยีบเทยีบรายจายในการจัดทําบริการสาธารณะกับสวนราชการอ่ืนที่มี

ภารกจิเดยีวกัน  หากมีตนทุนสูงกวาจะตองดําเนนิการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดตนทุน และ

การคํานงึถงึการใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด  ทําการเปรยีบเทยีบพิจารณาถงึประโยชนที่

สังคมและประชาชนไดรับดานอ่ืนที่ไมใชเปนตัวเงนิเนื่องจากการจัดทําบริการของรัฐมิใชกระทํา

เพื่อแสวงหากําไร    

4. เพ่ือไมใหมข้ัีนตอนปฏบิัตงิานเกนิความจําเปน โดยการลดข้ันตอนระยะเวลา

การปฏิบัตงิาน และกระจายอํานาจการตัดสนิใจ และระมัดระวังไมใหเปนการสรางข้ันตอนข้ึนมา

ใหม  สวนราชการจะตองนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาปรับใชในระบบราชการ รวมทัง้การ

จัดตัง้ศูนยบรกิารรวมในภารกจิที่มีความสัมพันธกัน 

5. เพ่ือปรับปรุงภารกจิของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ จงึควรทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัตงิานและภารกจิใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมหรือ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  เนื่องจากมีสวนราชการหลายแหงปฏิบัติภารกิจที่ไมมีความ

คุมคา ดังนัน้ สวนราชการจะตองตรวจสอบภารกจิที่ดําเนนิการวาภารกจิใดที่ยังมีความจําเปนที่

จะตองดําเนนิตอไปหรอืความยุต ิหากภารกจิใดที่ไมจําเปนควรยกเลกิ หรอือาจนําภารกิจนั้นไป

รวมกับภารกจิอ่ืนเพื่อใหเกิดความประหยัดและคุมคา รวมทั้งสวนราชการตองทําการทบทวน

ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่     

                 6. เพ่ือใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง

ความตองการอยางรวดเร็ว ควรปฏิบัติราชการที่มุงถึงความตองการและความพึงพอใจของ

ประชาชนหรอืผูรับบรกิาร รับรูสภาพปญหา รวมทัง้การเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณเพื่อ

เปนการแสดงความรับผิดชอบตอประชาชนในการใชจายงบประมาณวาเปนไปดวยความคุมคา

เพียงใด 

7. มกีารประเมินผลการปฏบิัตงิานอยางสม่ําเสมอ โดยการตรวจสอบและวัดผล

การปฏิบัตงิาน วามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม มีคุณภาพ และประชาชน

ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากนอยอยางไร ประเมินผล ตรวจสอบการใชทรัพยากรขององคกร

ในการดําเนนิภารกจิคุมคาและมีประสทิธภิาพเพียงใด       

 การบรหิารราชการทองถิ่นในปจจุบันจะตองอาศัยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

นอกจากนี้การดําเนนิการขององคกรที่มีประสทิธภิาพยอมเปนปจจัยสําคัญในการใหบริการแก

ประชาชนไดอยางมีคุณภาพและไดรับความพึงพอใจ โดยมีกฎหมาย “พระราชกฤษฎีกาวาดวย
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หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2546”เปนตัวกําหนดทิศทางการ

บรหิารงานขององคกรภาครัฐตางๆ เพื่อใหเกิดการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไมเพียงแตจะปฏิบัตหินาที่เฉพาะเทาที่กฎหมายกําหนดเทานัน้ แต หมายถงึ

การมีประสิทธิภาพ การมีมาตรฐานและวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพขององคกร โดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการปรับวิธีการทํางานตามหลักของการบริการองคกรไดแก คน 

เงนิ การบรหิาร และการตรวจสอบ โดยมีเปาหมายใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

 จากการศกึษาแนวความคิดและกระบวนทัศนของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น สามารถสรุปการสังเคราะหแหลงที่มาของตัวแปร และองคประกอบการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ตามตารางที่ 11 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 11 การสังเคราะหแหลงท่ีมาของตัวแปร และองคประกอบของการบริหาร

กจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น   

 แหลงที่มา   

องคประกอบของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

หลัก 

ประโยชนสุข

แกประชาชน 

หลักเพ่ือให

เกิดผล

สัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจ 

การบรหิาร

ภารกิจอยาง

มีประสทิธ ิ

ภาพเกิดความ

คุมคา             

ในเชิงภารกิจ 

การลด 

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

การปรับปรุง

ภารกิจ 

การอํานวย 

ความสะดวกและ

การตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน 

การ

ประเมนิผล

การ

ปฏิบัติการ 

ชัยวัฒน  สถาอานันท (2540, หนา 1-3) 2  3  3 3 - - - 

ธรียุทธ บุญม ี(2541, หนา 9-11) 9 10 10 10 11 11 11 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  (2542, หนา 42) 42 42 42 42 42 42 42 

จรัส สุวรรณมาลา  

(2542, หนา 157 – 158) 
 157 – 

158 

157 – 

158 

-   158   158 158 157 – 

158 

อมรา  พงศาพชิญ  (2543, หนา 2) - 2 - 2 - 2 - 

ทพิาวด ีเมฆสวรรค  (2543, หนา 63) - 63 - 63 - 63 - 

ประเวศ วะส ี (2547, หนา 7-9) - - 7 8 8 9 8-9 

ถวิลบุร ี บุรกุีล  (2547, หนา 17-19)   17 18 19 - - 18 19 

สถาบันที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาระสิทธิภาพ

ในราชการ(สปร.) (ม.ป.ป. , หนา 10-11) 
 

- 

 

10 

 

10 

 

11 

 

11 

 

- 

 

11 

สถาบันพระปกเกลา  (2550, หนา 1-2) 1-2 1-2 1-2 2 2 2 2 

วิภาส  ทองสุทธิ์ (2551, หนา 129-134) 129 130 133-

134 

133-

134 

133-

134 

133-

134 

133-

134 

ปรชีา  วัชราภัย (2550, หนา 1-11) 4-5 - 5-6 8 9-11 9-11 10-11 

John  Healy and  Michael  Robinson, 

(1992, p. 30)   
30 30 - - 30 30 30 
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ตารางท่ี 11 (ตอ)   

 แหลงที่มา   

องคประกอบของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

หลัก 

ประโยชนสุข

แกประชาชน 

หลักเพ่ือให

เกิดผล

สัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจ 

การบรหิาร

ภารกิจอยาง

มีประสทิธ ิ

ภาพเกิดความ

คุมคา             

ในเชิงภารกิจ 

การลด 

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

การปรับปรุง

ภารกิจ 

การอํานวย 

ความสะดวกและ

การตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน 

การ

ประเมนิผล

การ

ปฏิบัติการ 

Yash  Tandon, (1996, p. 30(3) - 30(3) 30(3) 30(3) 30(3) - 30(3) 

Weiss, Thomas G. (2000, p. 795-798) 795 796 - 797 798 798 798 

Center for Democracy and Governance 

Bureau for Global Programs. (2000, p. 1) 
 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

Agere, S. (2000: 1-9) 1 7 7-9 8 8 6-9 9 

Samuel, Mark. (2000, pp. 13-14) 13-14 - - - - - - 

Soren Haggroth  (2000, pp. 65)   65 - - - - 65 - 

Pierre and  Peter (2005, pp. 3-6) 3-6 - - 3-4 3-5 3-6 3-6 

Shah (2006, pp.  3-4) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

รวม 16 15 12 17 14 17 16 

 

1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชนDV1 การบรหิารภารกจิ

เพือ่ใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชน การบริหารภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงให

ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบรกิาร โดยกําหนดแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

 1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของทาง

ราชการDV1.1 ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล

หรอืสิ่งใดๆไมวาจะสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ

และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสารแฟมรายงาน หนังสอื แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย

ฟลม การบันทกึภาพหรือเสียง การบันทกึโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรอืวธิอ่ืีนใดที่ทําใหสิ่งที่บันทกึ

ไวปรากฏได “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง

หรอืควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ

หรอืขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานให

ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะ

กระทบตอความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความ

คุมครองของบุคคลอ่ืน ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชน
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มีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนนิการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน 

เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความ

จรงิอันเปนการสงเสรมิใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึนสมควรกําหนดใหประชาชน

มีสทิธไิดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะ

ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกดิความเสยีหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญ

ของเอกชน ทัง้นี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง

สิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควร

คุมครองสทิธสิวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอม อีกประการ

หนึ่ง (พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, 2540, หนา 2) 

  1.1.1 การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร DV1.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จะตองดําเนนิการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร แตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน จัดวาง

เอกสารขอมูลครบตามรายการที่กําหนด และมีระบบการใหและขอรับขอมูลครบตามขาวสารให

ประชาชนเขาถงึไดงาย หนวยงานจะตองรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารดังกลาวไวเผยแพร

เพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร  

(พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, 2540, หนา 2) 

    1.1.2 ระบบการใหและขอรับขอมูลขาวสารDV1.1.2หนวยงานของรัฐตอง

จัดหาขอมูลขาวสารของราชการ นอกจากที่ลงพิมพในราชกจิจานุเบกษา หรอืจัดไวใหประชาชน

ตรวจดู หรอืที่จัดใหประชาชนไดคนควา ในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควรใหผูขอภายในเวลา

อันสมควร เวนแตผูนัน้จะขอจํานวนมาก หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และถาขอมูล

ขาวสารของราชการนัน้มีสภาพอาจบุบสลายไดงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา

ใหหรอืจะจัดทําสําเนาอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นขอมูล

ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหขางตนตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพ

ที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วเิคราะห จําแนก รวบรวม หรอืจัดใหมีข้ึนใหม เวนแต

เปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ หรือเสียง

ระบบคอมพิวเตอร หรอืระบบอ่ืนใด ทัง้นี้ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็น

วากรณทีี่ขอนัน้มิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปน เพื่อปกปองสิทธิ

เสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหา

ขอมูลขาวสารนัน้ใหก็ไดหนวยงานของรัฐตองแนะนําใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการ ที่อยูใน

ความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูใน

ความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม ใหไปยื่นคําขอ ตอหนวยงานของรัฐที่

ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนัน้โดยไมชักชา ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มี
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คําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน และไดระบุการหามเปดเผยไวใหสง

คําขอใหหนวยงานของรัฐผูทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป (พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, 2540, หนา 3) 

1.2 ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นDV1.2 ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามหลักเกณฑ

และวธิกีารที่คณะกรรมการกําหนด ไดแก (1) ผลการพิจารณาหรอืคําวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอ

เอกชน รวมทัง้ความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว (2) นโยบาย

หรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา (3) แผนงาน โครงการ และ

งบประมาณรายจายประจําปที่กําลังดําเนินการ (4) คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน (5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตาม

มาตรา 7 วรรคสอง (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรอืสัญญา

รวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่

แตงตัง้โดยกฎหมายหรอืโดยมตคิณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการรายงาน

ขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย (8) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่

คณะกรรมการกําหนด  โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดเผยแพรในชองทางตางๆ 

ไดแก บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน สื่อสิ่งพิมพขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หอกระจายขาว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน บอรดประชาสัมพันธใน

ชุมชน หรอืผานทางเว็บไซต 

 1.3 การจัดระบบควบคุมภายในDV1.3การจัดวางระบบควบคุมภายในตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝาย

บรหิารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพื่อสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  

การดําเนนิงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการ ดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด

ความผิดพลาด ความเสยีหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลอืง หรอืการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดาน

ความเช่ือถอืไดของรายงานทางการเงนิ และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และมตคิณะรัฐมนตร ี 

  1.3.1 การสํารวจการวางโครงสรางขององคกรDV1.3.1 สําหรับหนวยรับ

ตรวจทุกหนวยใชเปนแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด 

และความสลับซับซอนของสวนงานในความรับผิดชอบ  และมีการตดิตามประเมินผลการควบคุม
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ภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาพอใจอยูเสมอ  

อยางไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่ทางราชการ

กําหนด ผูกํากับดูแล  ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้  ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการ 

คือ 1. เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives) 

ไดแก การปฏิบัตงิานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล ซ่ึงรวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ

เสยีหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรอืการทุจรติในหนวยรับตรวจ  2. เพื่อใหเกดิความเช่ือถอืได

ของการรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting Objectives)ไดแก การจัดทํารายงานทางการ

เงนิที่ใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง เช่ือถือได และทันเวลา 3.

เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Objectives)

ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนนิงานของหนวยรับตรวจ รวมทัง้การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หนวย

รับตรวจไดกําหนดข้ึน (ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544, 2544, หนา 148)  

  1.3.2 การจัดทํารายงานเปนรูปเลมDV1.3.2แนวทางการจัดทํารายงาน

เปนรูปเลม การประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร และระดับ

หนวยงานยอย ในดาน สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กจิกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามประเมินผล จัดทําเปนเอกสาร หนังสือ รายงานผล

การประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในกําหนด 

  1.3.3 การจัดสงรายงาน การจัดสงรายงานการวางระบบควบคุมภายในทั้ง 

5 องคประกอบของหนวยงานยอย และระดับองคกร จัดสงรายงานตามระเบยีบฯ ใหผูกํากับดูแล 

(นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด) และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคภายในกําหนด 30 

ธันวาคม ของทุกป 

  1.4 ชองทางและปรากฏหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนDV1.4  

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีสวนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐซ่ึงเปนมาตรการ

ทางกฎหมายที่เปนเรื่องใหมของสังคมไทย กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการ

ตัดสินใจตางๆ ที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมใน
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กระบวนการนี้ตัง้แตเริ่มตนจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และการรับรู เรยีนรูรวมกันซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุกฝาย (ศูนยบริการประชาชน สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี 2552, หนา 1) 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานภาครัฐ จะเปนการสรางความสัมพันธ 

อันดรีะหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ตลอดทัง้สรางความรูสกึเปนเจาของรวมใน

กจิการภาครัฐของประชาชนที่จะทําใหรูสึกรักและหวงแหนในสิ่งที่ประชาชนไดรวมดําเนินการ

กับภาครัฐ การดําเนนิงานโดยประชาชนไมไดมีสวนรวม จะทําใหเกดิความสงสัยและอาจนําไปสู

ความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน หรือนําไปสูการตอสูขัดขวางการดําเนินงาน

ของภาครัฐโดยประชาชน ซ่ึงอาจจะนําไปสูความขัดแยงของสังคมที่มีความรุนแรงและกอใหเกิด

ความลมเหลวของการดําเนินงานและความเสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการมีสวนรวม

ของประชาชน สามารถแบงระดับการมีสวนรวมไดเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

1.การมสีวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (Inform) เปนการมีสวนรวมของประชาชน

ในระดับที่ต่ําที่สุด บทบาทของประชาชนนอยมาก เพียงแตรับทราบวาเกดิอะไรที่ไหน ดังนัน้รูปแบบ

การมีสวนรวมในข้ันนี้อยูในลักษณะการใหขอมูลทางเดียวจากรัฐสูประชาชน เชน การจัดทําสื่อ

เผยแพร การทําวารสาร การจัดทําปาย การพาชมสถานที่จริง การใชสื่อวิทยุ และโทรทัศน ถึงแม

การใหขอมูลจะเปนระดับการมีสวนรวมต่ํา แตการใหขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนมากตอการมีสวนรวมใน

ระดับที่สูงข้ึน เพราะถาประชาชนไมทราบขอมูลที่ครบถวน การตัดสนิใจที่สมเหตุสมผลคงไมเกดิข้ึน 

2.การมีสวนรวมในระดับหารือ (Consult) เปนลักษณะการใหประชาชนมีสวน

รวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง ความรูสึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น 

ประชาชนมีบทบาทในฐานะการใหขอมูล สวนการตัดสนิใจเปนของหนวยงานภาครัฐ รูปแบบ

การมีสวนรวมในลักษณะนี้เชน การสํารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 

3.การมีสวนรวมในระดับการเขามามีบทบาท (Involve) เปนลักษณะการเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทํางานในกระบวนการตัดสนิใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และขอมูลระหวางรัฐกับประชาชนอยางจรงิจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจน ขอมูลความคิดเห็น

ของประชาชนจะสะทอนออกมาในทางเลือกตางๆ รูปแบบการมีสวนรวมในข้ันนี้ เชน การ

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารระดับการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันนี้ใกลเคียงกับการมีสวนรวมใน

ระดับการรวมมือ เพียงแตรูปแบบการมีสวนรวมแบบรวมมือมีลักษณะเปนกิจกรรมถาวร

มากกวาการมีสวนรวมในข้ันนี้ 

4.การมสีวนรวมในระดับสรางความรวมมอื (Collaboration) เปนการใหบทบาทของ

ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทํางานรวมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ



 

61 

ฉะนัน้ความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาในการตัดสินใจคอนขางสูง รูปแบบการมีสวน

รวมในข้ันนี้ เชน คณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน และคณะที่ปรกึษาฝายประชาชน 

5.การมีสวนรวมในระดับใหอํานาจแกประชาชน (Empower) เปนข้ันที่ใหบทบาท

ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะใหประชาชนเปนผูตัดสนิใจ รัฐจะดําเนนิการตามการตัดสนิใจ

นัน้  รูปแบบการมีสวนรวมในข้ันนี้ที่รูจักกันด ีคอื การลงประชามติ และการแกไขปญหาความ

ขัดแยงโดยกระบวนการประชาคมนัน้อยูในข้ันนี้ เพราะทัง้ 2 กรณี เปนการใหประชาชนเปนผู

ตัดสินใจ และภาครัฐดําเนินการตามผลการตัดสินใจ ภาครัฐมีบทบาทในการจัดหาขอมูล

สรางความเขาใจแกประชาชนและนําเสนอทางเลอืกเพื่อใหประชาชนตัดสนิใจ ซ่ึงประเด็นที่ให

ประชาชนตัดสนิใจมักเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง ประโยชนของการตัดสินใจ

ในข้ันนี้ คอื การสรางการเรยีนรูรวมกัน ความเขาใจและความรูสกึเปนเจาของรวมกัน  

 ชองทางการเผยแพรขอมูล เนื่องจากขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนมีสวนสําคัญมากตอ

ความสําเร็จในการมีสวนรวมของประชาชน อันจะนําไปสูการยอมรับและความรวมมือความรูสกึ

เปนเจาของรวมกัน รวมทัง้ความรับผิดชอบรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชนดังนั้น

จงึควรจัดใหมีชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกระดับได

อยางทั่วถงึมากยิ่งข้ึน เชนผานระบบเครอืขายสารสนเทศ http://www.publicconsulation.opm.go.th 

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีผานระบบโทรศัพทสายดวน หรอืระบบตอบรับอัตโนมัต ิ

(ศูนยบรกิารประชาชน สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2552, หนา 2) 

  1.5 การบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นDV1.5 การใช

งบประมาณรายจายตามระเบียบนี้ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตองใชจายตามรายการ

งบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวสิาหกจิที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ หรอืที่ไดรับการจัดสรร

จากงบประมาณรายจายงบกลาง รวมถึงที่ระบุในแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลติหรอืโครงการ ตามที่กําหนดไวในแผนงบประมาณ และหรือแผน

งบประมาณในเชิงบูรณาการอยางมีประสทิธภิาพ  

  1.5.1 จัดทําขอบัญญัต/ิเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป DV1.5.1 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ให

สามารถใชไดทันในวันที่ 1 ตุลาคม สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณเต็มตามจํานวน

วงเงนิงบประมาณรายจาย สําหรับสวนราชการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี โดยจะระบุงบประมาณ
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รายจายในแตละแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการในงบ

รายจายไวที่สํานักเบกิสวนกลาง เวนแต งบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการ ซ่ึงมีที่ตั้งอยูใน

สวนภูมิภาค จะระบุสํานักเบกิไวที่สํานักเบกิสวนภูมิภาคตามที่ตัง้ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

นัน้ (ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548, 2548, หนา 7-10) 

  1.5.2 สงสําเนาประกาศงบประมาณรายจายใหผูกํากับดูแลภายใน   

15 วันDV1.5.2  นับตัง้แตวันที่ประกาศ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปใหจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

จัดพิมพขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนกิสที่ไดจัดทําและรับสงขอมูลโดยถูกตองแลวเปนสําเนาเอกสาร

เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานได ใหใช

สําเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพไวเปนหลักฐานอางอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนกิสได  

  1.5.3 จัดทําขอมูลรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปDV1.5.3  

การจัดทําแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่รวม

อยูในแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการจัดทําแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณให

สอดคลองกันเพื่อใหสามารถดําเนินงานและใชจายงบประมาณรายจายรวมกันใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผน  หากสวนราชการมีความจําเปนตองมีการปรับปรุง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณซ่ึงมีผลทําใหเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ

เปลี่ยนแปลงไปจากที่สํานักงบประมาณไดใหความเห็นชอบไวแลว ใหจัดสงแผนดังกลาวใหสํานัก

งบประมาณใหความเห็นชอบกอน และในกรณีที่ตองมีการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจายก็ใหดําเนินการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณไปพรอมกัน (ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548, 2548, หนา 8) 

  1.5.4 ปงบประมาณท่ีผานมาไมมขีอทักทวง เร่ืองการตั้งงบประมาณ

รายจายประจําปจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของDV1.5.4  ในปงบประมาณที่ผานมา ไมมีขอทักทวง

เรื่องการตัง้งบประมาณรายจายประจําปจาก สตง. หรอืจาก สถ. หรอืจากผูตรวจ สถ. หรือ

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  1.6 การบริหารพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นDV1.6  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดหาพัสดุ ตามหลักการความคุมคาในการใชจายเงิน ความ

โปรงใส  ความมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน    

  1.6.1 จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตอผู ส่ังจางDV1.6.1 กอน

ดําเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธีในแตละครั้ง นอกจากการซ้ือที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางใหหัวหนา

เจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในสวนแรก 
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เพื่อขออนุมัตผูิบรหิารทองถิ่นดําเนนิการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. 2548, 2548, หนา 4) 

  1.6.2 แตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อ

จัดจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษDV1.6.2  ในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ 

และการจางที่ปรึกษาในแตละครั้ง ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผูเสนอราคาหรอืผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน พรอม

ทัง้บันทกึการตรวจสอบไวในบันทกึรายงานกระบวนการจัดซ้ือ จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา 

ในการซ้ือหรอืการจางสําหรับกรณีที่จําเปนตองคัดเลือกผูที่มีความสามารถเปนการเฉพาะ  

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือการจาง โดย

กําหนดหลักเกณฑและวธิกีารคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย พรอมทัง้บันทกึ

การคัดเลือกไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา (ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548, 2548, หนา 4-5) 

                        1.6.3 มีการสงประกาศและเอกสารประกวดราคาไปเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดDV1.6.3 การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมี

ขอความหรอืรายการแตกตางไปจากที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด หรือแบบที่

ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยาง

หรอืแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสยีเปรยีบก็ใหกระทําได เวนแตผูบริหารทองถิ่นเห็นวา

จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงาน

อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน เอกสารประกวดราคาใหจัดทําตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นกําหนด หรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

และจะตองดําเนินการสงประกาศ จัดพิมพเอกสารการประกวดราคาไปเผยแพรใหกับประชาชน 

ขาราชการ พนักงาน คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ผูประกวดราคา ผูสอบราคา ทราบโดยทั่วกัน 

โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด (ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548, 2548, หนา 1) 

 1.6.4 จัดทําปายประชาสัมพันธงานกอสรางในพ้ืนท่ี DV1.6.4  ในกรณี

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวาจางกอสรางอาคาร หรอืสิ่งกอสรางใดๆ จะตองใหผูรับ

จางจัดทําปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินการกอสราง ระยะเวลาเริ่มตน 

ระยะเวลาแลวเสร็จ รายละเอียดการดําเนนิงานของผูรับจางประกาศเผยแพรใหกับประชาชน

ทั่วไปทราบโดยทั่วกันโดยเปดเผย (ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ

บรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535, 2535, หนา 1) 
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   1.6.5 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางทุกเดอืน DV1.6.5 องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตองดําเนนิการจัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางทุกเดือน เพื่อเปนดรรชนีสําหรับ

การตรวจดูของประชาชน กรรมการจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธี

พิเศษ เม่ือไดสรุปผลการประกวดราคา และคัดเลือกผูรับจางแลว จะตองทํารายงานการ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ใหกับคณะกรรมการฯ สรุปผลการประมูล รายงานผลการประมูล

ใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐทราบ และประกาศผูชนะการประมูลในเว็บไซต

ของสวนราชการใหทราบโดยทั่วกัน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย

การบรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535, 2535, หนา 2) 

  1.6.6 จัดทําทะเบยีนคุมครุภัณฑ DV1.6.5 การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และ

แผนการใชจายงบประมาณรวมทั้งรายงานผลการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางประจําป

งบประมาณ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําหรือวางระบบขอมูลเพื่อรองรับระบบการ

รายงานผลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามผลผลิตและหรือกิจกรรมหลัก  พรอม

กับกําหนดคาหรอืเกณฑการวัดของตัวช้ีวัดผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว หรือที่ไดตกลงกับสํานัก

งบประมาณ เพื่อใชในการรายงานผลและการตดิตามประเมินผล (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535, 2535, หนา 6) 

 การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การสํารวจ ออกแบบรูปรายการ

กอสรางโดยละเอียด การกําหนดจํานวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการ

ดําเนนิการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวสิาหกจิรับผิดชอบควบคุมดูแลใหการ

จัดหาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางเปนไปตามความจําเปน เหมาะสม อยางโปรงใส คุมคา

และประหยัด รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

และมาตรฐานของทางราชการอยางเครงครัด  

  1.7 การโอนงบประมาณรายจายประจําป DV1.7  ในกรณทีี่สวนราชการและ

รัฐวสิาหกจิมีความจําเปนตองโอนหรอืเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ใหดําเนินการ

เพื่อแกไขปญหาในการดําเนนิการ เพ่ิมประสทิธิภาพ การใหบริการ เพ่ิมคุณภาพการใหบริการ 

พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลย ีหรอืสนับสนุน การบรหิารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด รวมทัง้จะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรอืความเหมาะสมได โดยคํานงึถงึประโยชนตอ

ประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใสรวมทั้งตองสอดคลองกับเปาหมายการ

ใหบรกิารกระทรวง และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาตดิวย 

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตองไมทําใหเปาหมาย

ผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือ แผน
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งบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ  และตองไมทําให

คาสาธารณูปโภคคางชําระเม่ือสิ้นปงบประมาณ (ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535, 2535, หนา 11) 

หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผน

งบประมาณเดยีวกัน เพื่อจัดทําผลผลติหรอืโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเตมิ หรอืเพื่อเพ่ิมเตมิเปาหมายผลผลติหรอืโครงการเดิมดังกลาวใหบรรลุเปาหมายการ

ใหบรกิาร หรอืเปาหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการ

กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ

บรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535, 2535, หนา 12) 

การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ตองไมเปนการกําหนดอัตรา

บุคลากรตัง้ใหม รายการคาที่ดนิ หรอืเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศที่ไมได

กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณและในกรณีที่เปนการโอน

เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาหนึ่งลานบาท

และตํ่ากวาสบิลานบาทตามลําดับ สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อ

กําหนดขอบเขตหรอืขอจํากัดการโอนและหรอืการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายได

ตามความจําเปน โดยหัวหนาสวนราชการมีอํานาจโอนและหรอืเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

รายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายผลผลติหรอืโครงการ ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซ้ือจัดจาง

แลว ไปใชจายเปนรายจายใดๆ ยกเวนเปนรายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขาม

ปงบประมาณ และหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระหรือคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอ

ผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ การโอนและหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอกเหนอืจากที่กําหนด

ไวในระเบยีบนี้ใหทําความตกลงกับสาํนักงบประมาณ   

1.8 การเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปDV1.8สํานัก

งบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางใหกรมบัญชีกลาง ตามวงเงินที่ระบุใน

พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป หรอืพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

เพื่อสวนราชการตางๆ ขอเบิกจายกับกรมบัญชีกลางไดตามจํานวนที่ตองจายจริง สําหรับ

งบประมาณรายจายงบกลาง ทั้งนี้ใหเบิกจายโดยตรง สวนรายการเงินเลื่อนข้ัน เลื่อนอันดับ

เงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการใหโอนไปตั้งจายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และ
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คาจางประจําของงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการใดๆ ในงบประมาณรายจายของสวน

ราชการแลวแตกรณี  

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารราชการเพื่อใหเกดิประโยชน

สุขแกประชาชน ใหเห็นไดตามตารางที่ 12 
 

ตารางท่ี 12 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารราชการ              

เพ่ือใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชน 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

DV1  การบรหิาร

ราชการ

เพื่อใหเกดิ

ประโยชนสุข

แกประชาชน 

DV1.1 การเปดเผย

ขอมูลขาวสาร   

DV1.1.1 การจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร 

DV1.1.2 การแตงตัง้เจาหนาที่รับผดิชอบ 

DV1.1.3 จัดวางเอกสารขอมูลครบตามจํานวน 

DV1.1.4 มีระบบการใหและรับขอมูลขาวสาร 

DV1.1.5 มีชองทางการเขาถงึขาวสาร 

DV1.2  จัดใหมีชองทาง

ประจําสําหรับ

เผยแพรขอมูล

ขาวสาร     

DV1.2.1  บอรดประชาสัมพันธ 

DV1.2.2 สื่อสิ่งพมิพ   

DV1.2.3  หอกระจายขาว 

DV1.2.4  วทิยุชุมชน 

DV1.2.5 วทิยุกระจายเสียง 

DV1.2.6 โทรทัศน 

DV1.2.7  บอรดประชาสัมพันธ 

DV1.2.8  เว็บไซต 

DV1.3  การจัดวางระบบ

การควบคุม

ภายในตาม

ระเบยีบคณะ 

กรรมการตรวจ

เงนิแผนดนิ         

DV1.3.1  การสํารวจการวางโครงสรางขององคการ 

DV1.3.2  การจัดทํารายงานผลการประเมินความเพียงพอ

และประสทิธผิลของระบบควบคุมภายใน 

DV1.3.3  รายงานจุดออนของระบบควบคุมภายใน    
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

 DV1.4  การตรวจสอบ

หลักฐาน             

การรับฟงความ

คิดเห็น 

DV1.4.1  ตู กลองรับความคิดเห็น 

DV1.4.2  จัดประชุมประชาคม 

DV1.4.3  การสํารวจความคิดเห็น 

DV1.4.4  การรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต 

DV1.4.5  เขารวมรับฟงในการประชุมสภาทองถิ่น 

DV1.4.6  ตูไปรษณีย 

DV1.5  ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารการบรหิาร

งบประมาณ 

DV1.5.1  จัดทําเทศบัญญัติ 

DV1.5.2  สงสําเนาประกาศงบประมาณรายจาย 

 ใหผูกํากับดูแลภายใน 15 วัน 

DV1.5.3 จัดทํารายงานขอมูลรายรับรายจายงบประมาณ 

DV1.5.4  การตรวจสอบภายในในการจัดทํารายงานขอมูล

รายรับ– รายจายงบประมาณรายจายประจําปอยาง

สมํ่าเสมอ 

DV1.5.5  ไมมีขอทักทวงการตัง้งบประมาณรายจาย

ประจําปจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

DV1.6  ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารการบรหิาร

พัสดุ  เทศบาล 

DV1.6.1  จัดทํารายงานขออนุมัตจัิดซื้อจัดจาง  

DV1.6.2  แตงตัง้ผูแทนชุมชนหรอืประชาคมเปนกรรมการ 

DV1.6.3  เผยแพรเอกสารการสอบราคาประกวดราคาตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 

DV1.6.4  จัดทําปายประชาสัมพันธงานกอสรางในพื้นที่ 

DV1.6.5  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางสําหรับ         

การตรวจดูของประชาชน 

DV1.6.6  จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ 

DV1.7  ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารการโอน

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

DV1.7.2  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการโอนงบประมาณ

รายจายประจําป 

DV1.8 ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารการ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  

DV1.8.1  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
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 2. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นDV2 การบรหิารราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถงึ การบรหิารงานมุงเนนผลลัพธที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกับภารกิจ และวัตถุประสงคที่

กําหนดข้ึนไวสําหรับงานนั้น โดยผลลัพธที่เกิดข้ึนมีความคุมคากับการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดตัวช้ีวัดผลการทํางานไดอยางชัดเจน ซ่ึงจะแสดงผลถึง

ความสามารถในการบรหิารงานอยางมีประสทิธภิาพและเปนประโยชนโดยตรงตอความตองการ

ของประชาชน 

 การบรหิารราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ มีสวนเช่ือมโยงโดยตรงกับการบริหารผลการ

ปฏิบัตงิานภาครัฐ  และครอบคลุมเทคนิคในดานการบรหิารหลายเรื่อง เริ่มตนตัง้แตการวางแผน  

กลยุทธเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและการกําหนดแผนงานในระยะยาว (Strategic planning) การ

วางแผนปฏิบัตกิาร (Operational planning) ซ่ึงเปนการนํากลยุทธมากําหนดเปนกิจกรรมเพื่อให

เกิดผลสําเร็จ โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ และจะเช่ือมโยงกับการจัดสรร

งบประมาณแบบมุงเนนผลการปฏิบัตงิาน (Performance based budgeting) โดยมีผูรับผิดชอบตอ

ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีเปาหมายการทํางานที่กําหนดไดดวยการทําขอตกลงในการ

ปฏิบัตงิาน (Performance agreement)  ตลอดจนมีตัวช้ีวัดผลการดําเนนิงานหลัก (Key performance 

indicators) ที่แสดงประสทิธภิาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) และจะนําไปสูการ

วัดผลการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหสามารถปรับปรุงใหเกิดผลงานที่ดีข้ึนได โดยมีการเทียบงาน 

(Benchmarking) เปนการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงานและกระบวนการทํางานโดยเทียบวิธีการ

ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) คุณภาพการใหบริการ (Service quality) เปนการยกระดับ

คุณภาพของบรกิารใหผูรับบรกิารพอใจ การตรวจสอบผลการปฏิบัตงิาน (Performance auditing) 

เพื่อสรางความเช่ือม่ันในความถูกตองของขอมูลการมอบอํานาจและใหอิสระในการทํางาน 

(Devolution and autonomy) เปนการเปดโอกาสใหผูบรหิารระดับกลางและระดับตนทํางานไดเต็ม

ศักยภาพและแกไขปญหาไดอยางทันเวลา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547, 

หนา 11)   

  2.1 การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นDV2.1 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอและแผนชุมชนของแตละทองถิ่นนั้น เพื่อใหการวางแนว

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเปนไปดวยความถูกตอง (ก.พ.ร., 2547, หนา 11) 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมที่จะปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตองจัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหจัดทํา

เปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูลงนามในคําสั่ง โดย

ใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน    

60 วัน นับแตวันที่ระเบยีบมีผลใชบังคับ  

  2.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามปDV2.2 แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรสามป ไปสูการปฏิบัตโิดยมีหลักแนวคิดที่วา  ภายใตยุทธศาสตรหนึ่งๆ จะมีการพัฒนา

ไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่ง

โครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมายจุดมุงหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยนื และวสิัยทัศนในที่สุด (ก.พ.ร., 2547, หนา 14) 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและ

สอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับการจัดทํางบประมาณประจําป เพื่อแสดงแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามป ที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนา

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะ

บรรจุอยูในเอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติทันทีเม่ือไดงบประมาณ (ก.พ.ร., 2547, 

หนา 17) 

 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือ การเตรียมการจัดทําแผน การคัดเลือก

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การ

กําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา การจัดทํารายละเอียดกิจกรรม/โครงการการ

พัฒนา การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป การอนุมัติและการประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

(ก.พ.ร., 2547, หนา 11-13) 

  2.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําโครงการ/กจิกรรมท่ีประชาคมทองถิ่น

เสนอ มาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปDV2.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการนําโครงการ / 

กิจกรรมที่เปนขอเสนอของประชาคมทองถิ่น หรือแผนชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ. 2551-2553 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดเวทีประชาคม

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอราง
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แผนพัฒนาสามป และรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปให

สมบูรณตอไป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นํารางแผนพัฒนาสามป

ที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

เสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารเทศบาลอนุมัติ และประกาศใช 

หลังจากนั้นใหสงแผนพัฒนาสามปที่ประกาศใชแลวใหแกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นระดับอําเภอ รวมทัง้ประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน  

  2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําโครงการในแผนพัฒนาสามป มาจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปDV2.4  องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการนําโครงการในแผนพัฒนา

สามป (2551-2553) มาจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553 (เฉพาะโครงการที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ป 2553) กําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อกําหนดรายละเอียด

โครงการ สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึง

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อรับฟง

ขอมูล ปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น นํามาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาตาม

อํานาจหนาที่ เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวม และการวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบดาน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของผูบรหิารทองถิ่น และศักยภาพของทองถิ่น สามารถนําไปสูการแกไข

ปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจรงิ โดยการมีสวนรวมจาก

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการจัดทํา

แผนพัฒนา และประชาคมทองถิ่น 

  2.5 การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบฯDV2.5  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

2548 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นฯ และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป  ทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีหนาที่กําหนดแนวทางวิธีการในการ

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล

และเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการตดิตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล

การตดิตามและประเมินผลการพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหทราบผล



 

71 

การดําเนนิงานตามที่ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา วาสามารถพัฒนาทองถิ่นได

ตามเปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด นําผลการตดิตามและประเมินผล พรอมทัง้ปญหา 

อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแกไขและใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของทองถิ่นตอไป โดย 

ดําเนินการ กําหนดหวงเวลาในการดําเนินการและรูปแบบการติดตามประเมินผล (กรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 24) 

 2.6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิการจัดทําขอตกลงในการปฏบิัติ

ราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นDV2.6 เปนเครื่องมือการบริหารจัดการ

สมัยใหม ที่ชวยใหผูบังคับบัญชาในฐานะเปนผูรับผิดชอบสูงสุด (Accountability Holder) และ

ผูใตบังคับบัญชาในฐานะเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน (Accountability Holdee) เกิดความ

เขาใจรวมกันและมีความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการดําเนินงานและการปรับปรุงการ

ดําเนนิงานใหดข้ึีน รวมทัง้สามารถใชประโยชนในการจัดสรรงบประมาณ และการตดิตามผลการ

ปฏิบัตริาชการวาบรรลุผลตามที่กําหนดไวหรือไม อยางไร นอกจากนัน้ยังสามารถใชเปนขอมูลใน

การประเมินศักยภาพของบุคคล ผูดํารงตําแหนง และความเหมาะสมในการมอบหมายความ

รับผิดชอบ รวมทัง้เปนขอมูลเพื่อสรางแรงจูงใจและจายคาตอบแทนตามผลงาน (Performance 

Related Pay) ในระยะตอไปดวย 

กระบวนการบรหิารราชการแผนดนิใหมุงเนนถึงผลสัมฤทธิ์โดยการวางมาตรการใน

การกํากับดูแล ควบคุมที่เหมาะสม โดยอาศัยวธิกีารจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรเพื่อ

แสดงถงึภาระรับผิดชอบตอผลงานทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

และทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 

และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ระหวางขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นกับผูบริหาร ไดแก ขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ระหวางพนักงานเทศบาลกับผูบริหาร ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับ

ผูบรหิารทองถิ่น ขอตกลงการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด เปนตน (กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 27) 

2.7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการซึ่งไดบูรณาการการปฏิบัติงาน

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือรวมกับหนวยงานอ่ืนDV 2.7  ยกเวนโครงการที่

หนวยงานของรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิการ และโครงการที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอุดหนุนให องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืหนวยงานอ่ืนโดยไมไดดําเนนิการ 

แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซ่ึงปจจุบันไดมีการตรากฎหมาย 

ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหลายฉบับ 
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สาระสําคัญตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังกลาวเปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของควรรับรู 

รับทราบ และนําไปปฏิบัต ิเพื่อใหบังเกดิผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 3) 

 2.8 องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมพัฒนาความรู  ความสามารถ

ใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นDV2.8 มีการสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถ

ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น โดยจัดฝกอบรมเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  การสงบุคลากร

เขารับการฝกอบรม เผยแพรประชาสัมพันธความรูใหแกบุคลากร มีการศึกษา ดูงานหนวยงาน

อ่ืนๆ คําสั่งหรอืหนังสอืสงตัวบุคลากร เอกสารการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 สวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ไดแก การสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารให

กวางขวาง ประมวลผลความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดถูกตองรวดเร็ว 

สงเสรมิและพัฒนาความรูความสามารถใหขาราชการเปนผูมีความรูในวชิาการสมัยใหม สามารถ

ปฏิบัตหินาที่ใหเกดิประโยชนสูงสุดและมีคุณธรรม ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมใน

หมูขาราชการใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูซ่ึงกันและกัน เพื่อนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการ

รวมกันอยางมีประสทิธภิาพ โดยการนําหลักการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหมมาประยุกตใช

อยางเปนระบบมากยิ่งข้ึนและปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเปนแบบมุงเนนผลงานที่มีการ

วางเปาหมายการทํางานรวมทัง้การกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผล และในทายที่สุดจะสามารถ

นํามาสูการตอบคําถามวาประชาชนจะไดรับอะไรจากการทํางานของขาราชการ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หนา 28) 

 2.9 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการ

ประชุมสภาทองถิ่น DV 2.9  หลักเกณฑและวธิกีารใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่น โดย

ประชาชนผูมีความประสงคเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลสําหรับการประชุมสภาครั้งใด ใหยื่นคํา

ขอเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตอเลขานุการสภา ณ สํานักงานเทศบาล โดยจะตองยื่นกอน

ถงึกําหนดเวลานัดประชุมสภาไมนอยกวาสามสบินาที ใหเลขานุการสภามีหนาที่ตองประกาศและ

ประชาสัมพันธการประชุมสภาเทศบาล ใหประชาชนทราบโดยทั่วถึง ทั้งการติดประกาศ ณ 

สํานักงานเทศบาล หรอืการออกเสยีงตามสาย หรอืโดยประการอ่ืน 

 การประชุมสภาเทศบาลครั้งใดๆ ถามิใชเปนการประชุมลับและเม่ือเปนการสมควร

ประธานสภาอาจจัดใหมีการถายทอดสด ภาพ เสยีง หรอืทัง้ภาพและเสยีง  ผานทางระบบโทรทัศน

วงจรปด ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไรสาย หรือทางวิทยุชุมชน หรือโดยวิธีการอ่ืนตามที่

เห็นสมควร (กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น, 2550, หนา 45) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการ

บริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหเห็นได 

ตามตารางที่ 13 
 

ตารางท่ี 13 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

DV2  การบรหิาร

ราชการ

เพื่อให

เกดิผล

สัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิของ

องคกร

ปกครอง

สวนทองถิ่น 

DV2.1   การแตงตัง้องคกรจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

DV2.1.1 การแตงตัง้องคกรจัดทําแผนพัฒนา 

           ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

DV2.2  การตรวจสอบหลักฐาน 

          การจัดทําแผนพัฒนา

สามป     

DV2.2.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีการ 

            ประชุมรวมกับประชาคมทองถิ่นเพื่อ 

            กําหนดประเด็นการพัฒนา 

DV2.2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 

            การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทํา 

            รางแผนพัฒนาสามป 

DV2.2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

             เพื่อพจิารณารางแผนพัฒนาสามป 

DV2.2.4 แจงแผนพัฒนาสามปที่ผูบริหารอนุมัต ิ

            แลวใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

DV2.2.5 ปดประกาศแผนพัฒนาสามป                                        

            ใหประชาชนทราบ 

DV2.3 การนําโครงการ 

กจิกรรม ขอเสนอของ

ประชาคมทองถิ่นหรอื

แผนชุมชนมาบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป 

DV2.3.1 การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของ 

            ประชาคมทองถิ่นหรอืแผนชุมชนมา 

            บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

DV2.4  นําโครงการใน

แผนพัฒนาสามปมา

จัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป 

DV2.4.1 นําโครงการในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํา  

งบประมาณรายจายประจําป 

DV2.5  การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

DV2.5.1 การแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและ 

           ประเมินผลถูกตองตามระเบียบ 
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ตารางท่ี 13  (ตอ) 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

  DV2.5.2 การประชุมกําหนดแนวทาง  วธิกีาร 

            ในการประเมินผล 

DV2.5.3 ดําเนนิการตดิตามและประเมินผลการ 

             ดําเนนิการตามแผนพัฒนาและจัดทํา 

             รายงานลงขอมูลในระบบ e-plan 

DV2.5.4 รายงานผลและขอเสนอแนะตอสภาและ 

            คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

DV2.5.5 ประกาศผลการตดิตามประเมินผล         

            ใหประชาชนทราบ 

DV2.6 การจัดทําขอตกลงในการ

ปฏิบัตริาชการระหวาง

สวนราชการกับผูบรหิาร

ทองถิ่น 

DV2.6.1 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการ 

 ระหวางสวนราชการกับผูบรหิารทองถิ่น 

 

DV2.7 การบูรณาการการปฏิบัติ 

งานรวมกับเทศบาลอ่ืน   

 DV2.7.1 การบูรณาการการปฏิบัตงิานรวมกับ  

            เทศบาลอ่ืน   

DV2.8 การสงเสรมิพัฒนาความรู

ความสามารถใหแก

ขาราชการหรอืพนักงาน

ทองถิ่น 

DV2.8.1 เทศบาล จัดฝกอบรมเอง 

DV2.8.2 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

DV2.8.3 จัดใหมีการถายทอดเวทีแลกเปลี่ยนความรู 

DV2.8.4 จัดทําเอกสารเผยแพรใหแกบุคลากร 

            เปนประจํา 

DV2.8.5 การตัง้งบประมาณสนับสนุนใหบุคลากร 

            ไปศกึษาตอ 

DV2.9  เทศบาลเปดโอกาสให 

          ประชาชนมีสวนรวมใน 

          การประชุมสภาทองถิ่น 

 

DV2.9.1 การกําหนดหลักเกณฑและวธิกีารใหประชาชน 

            เขารับฟงการประชุมสภาทองถิ่น 

DV2.9.2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชน 

            เขารับฟงการประชุมสภาทองถิ่น 

DV2.9.3 มีการจัดสถานที่ใหประชาชน 

            เขารับฟงการประชุมสภาทองถิ่น 

DV2.9.4 ไดเขารวมประชุม  

DV2.9.5 มีการถายทอดเสียงใหประชาชนทราบ 
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3. การบริหารภารกจิอยางมปีระสิทธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิDV3 

 บทบัญญัตินี้เปนการกําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการ ทั้งในกรณีที่ใหเกิด

ประสทิธภิาพในการทํางานและสามารถวัดความคุมคาในการปฏิบัตแิตละภารกจิ โดยกําหนดให

สวนราชการตองปฏิบัติตามหลักการความโปรงใส หลักความคุมคา หลักความชัดเจนในการ

ปฏิบัตริาชการ สามารถวัดผลได ซ่ึงจะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาปรับปรุงวธิีการทํางานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอไป หลักความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติราชการของ

ผูรับผิดชอบในเรื่องตางๆ 

  1) หลักความโปรงใส การกําหนดใหสวนราชการตองใชหลักความโปรงใสเพื่อ

เปนการแสดงใหเห็นถงึความมีประสทิธภิาพในการบรหิารงานที่สามารถเปดเผยใหบุคคลทั่วไป

ตรวจสอบประสิทธภิาพในการทํางานได สวนราชการตองประกาศเปาหมาย และแผนการทํางาน

ระยะเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณที่ตองใชเพื่อใหขาราชการและประชาชนทราบ ซ่ึงจะทําให

การทํางานมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบแผนการทํางานได 

 หลักความโปรงใส เปนการสรางความรูสึกที่ดีและเกิดการยอมรับผลการปฏิบัติราชการ

จากประชาชน สวนราชการจะตองประกาศโดยเปดเผย โดยวิธีการที่สวนราชการนั้นจะเห็นวา 

ขาราชการของตนและประชาชนไดรับทราบภารกิจที่จะดําเนินการในรอบปซ่ึงปรากฏตาม

แผนปฏิบัติราชการวา มีภารกิจใดที่สวนราชการนี้จะตองกระทํา วิธีการทํางานในภารกิจนั้น 

เปาหมายที่แสดงใหเห็นความสําเร็จของภารกิจวาจะเกิดประโยชนในเรื่องใด ระยะเวลาที่จะทํา

ภารกจิเสร็จสิ้น และงบประมาณที่จะใช อันเปนการแสดงความคุมคาของการปฏิบัตติามภารกจินัน้ 

  2) หลักความคุมคา เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหาร

ราชการซ่ึงสามารถวัดผลได และจะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาใชปรับปรุงวธิกีารทํางานใหเกดิ

ประโยชนสูงสุดไดตอไป สวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบรกิารสาธารณะแตละประเภท 

และรายจายตอหนวยบริการสาธารณะ เพื่อการเปรยีบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขา กับ

ผลลัพธที่เกดิข้ึน  

 ในสวนของการประเมินความคุมคา เปนการวิเคราะหการดําเนินภารกิจของแตละสวน

ราชการที่ไดดําเนนิการไปวาประโยชนที่เกดิข้ึนจากการดําเนินการนัน้เทยีบไดกับการใชทรัพยากร

ในอัตราที่สมดุลกันหรือไม ทัง้นี้ ในการประเมินนัน้ตองไมคํานึงแตเฉพาะประโยชนหรอืรายจายที่

คํานวณเปนตัวเงนิไดเทานัน้ แตตองพิจารณาถงึประโยชนของสังคมที่ไดรับจากภารกิจนั้นและ

ประโยชนดานอ่ืนที่ไมอาจคํานวณเปนตัวเงนิไดดวย  

  3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) หลักความ

รับผิดชอบมีข้ึนเพื่อใหการปฏิบัติราชการในระยะตอไปมีผูรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดข้ึนจาก

ความลาชา หรือละเลยไมยอมปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายในการบริหาร
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ราชการ และประชาชนไดรับความเดือดรอน เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติราชการระหวาง

สวนราชการดวยกัน ถาการปฏิบัติงานของสวนราชการหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบ หรือ

อนุญาตจากอีกสวนราชการหนึ่ง สวนราชการผูเห็นชอบหรอือนุญาต ตองดําเนินการภายใน 

15 วัน การวนิจิฉัยช้ีขาดปญหาใดๆ สวนราชการจะตองเปนผูพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว และ

หลกีเลี่ยงการตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา และการสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษร ถา

มีการสั่งการดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งนั้นไว เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการสั่ง เพื่อปฏิบัติ

ราชการที่ตองมีหลักฐานยืนยันคําสั่งที่แนนอน มีความรับผิดชอบทั้งผูสั่ง และผูปฏิบัติงาน 

(ก.พ.ร., 2547, หนา 17) 
 

  3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานแลวเสร็จ

ภายในกําหนดและเผยแพรใหขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และประชาชนทราบDV3.1  

 แผนการดําเนนิงานจะเปนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา  

และกจิกรรมตางๆ ที่จะดําเนนิการจรงิในพื้นที่ ภายในปงบประมาณ เพื่อใหเทศบาล รวมถึง

หนวยงานอ่ืนไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งทางดานการจัดการโครงสรางพื้นฐาน  

ดานการเกษตร ดานการศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ดานกีฬาและสาธารณสุข ดานการทองเที่ยว ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และดานการบรหิารจัดการ ภายใตแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้เปนเอกสารที่จะใชเปนเครื่องมือในการตดิตาม

และการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตอไป วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนพัฒนามากข้ึน เพื่อ

แสดงถงึรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในเขต

พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการบรหิารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 

2550, หนา 52) 

  3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีย่ืนคําขอ

อนุญาต อนุมัต ิหรือความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในกําหนดDV3.2  

สวนราชการมีหนาที่แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต  

จากเทศบาล  ภายในกําหนด โดยจัดทําเปนหนังสอืการแจงผลการพิจารณาเรื่องตางๆ ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับหนวยงานของรัฐ เอกชน ที่ยื่นคําขออนุญาต อนุมัต ิหรอืขอ

ความเห็นชอบมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 
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 3.3 กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนDV3.3 องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการในดานการจัดทําบัญชีรับเรื่องราวรองทุกขจาก

ประชาชนในเรื่องตางๆ จะตองดําเนนิการจัดตัง้ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ศูนยปองกันบรรเทา

สาธารณภัย ฯลฯ เพื่อใหความชวยเหลอื บรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนในดานตางๆ การ

มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหเรงรัดดําเนนิการแกไขความเดือดรอนของประชาชนในสวน

ของปญหาที่เห็นวาควรจะตองเรงรัดดําเนินการเปนการดวน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน รวมถึงการรายงานผลการดําเนินการ หรือผลความคืบหนาตามกําหนดใหแก

ผูบังคับบัญชา ประชาชน หรอืผูรองทุกขทราบ และจัดทํารายงานเสนอใหกับผูบังคับบัญชา และ

ปดประกาศใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการดําเนนิการแกไขความเดอืดรอน รวมถงึกระบวนการ

แกไขปญหาที่ไดดําเนนิการแลวเสร็จไปใหทราบโดยทั่วกัน  (ก.พ.ร., 2547, หนา 49) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

ภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิใหเห็นได ตามตารางที่ 14 
 

ตารางท่ี 14  ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการบริหารภารกจิอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 
 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

DV3  การบรหิาร

ภารกจิอยางมี

ประสทิธภิาพ

และเกดิความ

คุมคาในเชงิ

ภารกจิ 

DV3.1  การจัดทําแผนดําเนนิงาน

แลวเสร็จภายในกําหนด    

DV3.1.1 การจัดทําแผนดําเนนิงานแลวเสร็จ

ภายในกําหนด    

DV3.2  การแจงผลการพิจารณาให

หนวยงานของรัฐและเอกชน

ที่ย่ืนคําขออนุญาต  อนุมัต ิ  

หรอืความเห็นชอบของ 

เทศบาล ภายในกําหนด  

DV3.2.1 การแจงผลการพจิารณาใหหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนที่ย่ืนคําขออนุญาต  

อนุมัติ  หรือความเห็นชอบของ 

เทศบาล ภายในกําหนด 

DV3.3  มีกระบวนการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชน   

DV3.3.1 การจัดทําบัญชรีับเรื่องราวรองทุกข 

DV3.3.2 การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผดิชอบ  

             เรงรัดดําเนนิการ 

DV3.3.3 การดําเนนิการแกไขปญหา 

DV3.3.4 แจงผลความคืบหนาใหประชาชน     

             ทราบ 

  DV3.3.5 รายงานผลการแกไขปญหาให

ผูบังคับบัญชา ประชาชน หรือ        

               ผูรองทุกขทราบ 



 

78 

 4. การลดข้ันตอนการปฏบิัตงิานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นDV4 

 ในหมวดนี้ไดกําหนดหนาที่ใหสวนราชการปฏิบัต ิเพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาการสั่ง 

การอนุญาต การอนุมัต ิหรอืการปฏิบัตริาชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชน ใหเกดิความสะดวกและ

รวดเร็วยิ่งข้ึน อาทิ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และ

กํากับดูแลการใชอํานาจ และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ การจัดทํา

แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการทํางานแสดงใหประชาชนไดรับรูและสามารถตรวจดูได 

 บทบัญญัติในสวนนี้ไดกําหนดหนาที่ใหสวนราชการปฏิบัติเพื่อเปนการลดระยะเวลาใน

การพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชน

ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2551, หนา 41) 

  1) การกระจายอํานาจการตัดสนิใจ  เปนวธิกีารที่จะทําใหสามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานใหแลวเสร็จไดโดยเร็ว ประชาชนไดรับบรกิารอยางทันทวงท ีซ่ึงทําใหลดความเสียหายที่

ประชาชนตองไปรับจากการรอคอยการไดรับบรกิารจากรัฐ นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิมประสทิธภิาพ

ใหกับขาราชการที่มีความรู ความสามารถและความรับผิดชอบที่เทาเทียมกันหรือลดหลั่นตาม

อํานาจหนาที่ ซ่ึงจะเกดิความตอเนื่องในการบรหิารราชการอีกดวย 

 สวนราชการตองจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสนิใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การ

อนุมัต ิการปฏิบัตริาชการ หรอืการดําเนนิการอ่ืนใดลงไปสูผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบใน

การดําเนนิการในเรื่องนัน้โดยตรง โดยมุงผลใหเกดิความสะดวกและรวดเร็วในการบรกิารประชาชน 

การจัดใหมีแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่

ประชาชนหรอืสวนราชการที่จะมาติดตอจําเปนตองรู หมายถึง งานที่สวนราชการนั้นตองปฏิบัติ

เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอระหวางสวนราชการดวยกันที่จําเปนตองใชผล

การพิจารณาของสวนราชการนั้น เชน งานเกี่ยวกับการทะเบียน งานขออนุญาต งานขอความ

เห็นชอบหรอืการยื่นรายงานตางๆ เปนตน  

  2) การจัดตัง้ศูนยบรกิารรวม การกําหนดหลักการใหมีเรื่องการจัดตั้งศูนยบริการ

รวมไวนี้มีความประสงคที่จะใหเกิดความสะดวกแกประชาชนใหไดมากที่สุด ซ่ึงผลของการจัดใหมี

ศูนยบริการรวมนี้จะทําใหลดระยะเวลาของประชาชนในการมาติดตอราชการโดยไมตองเดินทางไป

ตดิตอสวนราชการหลายแหง เพื่อดําเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชนสามารถติดตอสอบถาม

งานที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของกระทรวง ณ ที่แหงเดียวไดในทุกเรื่อง สําหรับในภาคราชการก็จะ

สามารถลดกําลังคนและลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานใหเหลือเพียงที่แหงเดยีว แตสามารถประสานการ

ดําเนนิการไดทุกเรื่องในภารกจิของกระทรวง  
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  4.1 การลดข้ันตอนการปฏบิัตงิานDV4.1แนวทางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑตางๆ เพื่อควบคุมหรือกํากับดูแลการใชอํานาจจึงตอง

ระมัดระวังวาจะเปนการสรางข้ันตอนข้ึนมาใหม ซ่ึงจะสงผลใหงานลาชาหรือยุงยากไปกวาเดิม 

สภาพปญหาของระบบราชการไทยที่ผานมาประการหนึ่ง คือความลาชาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมี

ผลทําใหไมสามารถใหบรกิารแกประชาชนตามความตองการไดอยางรวดเร็ว และเปนที่มาของ

การวพิากษวจิารณการทํางานในภาคราชการวาไมโปรงใส ประชาชนมีความไมไววางใจและเกิด

ความเบื่อหนายในการทํางานของภาคราชการ สาเหตุที่ทําใหการบริหารงานราชการมีความลาชา

นัน้เกดิจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนเรื่องทรัพยากรที่จําเปนตองนํามาใชในการบริหารงานไม

เพียงพอ กฎระเบยีบที่จะตองปฏิบัตใินแตละเรื่องมีเปนจํานวนมาก รวมทัง้สาเหตุประการสําคัญ

คอืงานของภาคราชการมีขอบเขตกวางขวาง เกี่ยวพันกับประชาชนทุกคนในประเทศ ทําใหจํานวน

เรื่องที่ขาราชการจะตองดําเนนิงานจงึมีเปนจํานวนมาก (ก.พ.ร., 2551, หนา 45) 

  4.1.1 การกระจายอํานาจการตัดสินใจDV4.1.1 สําหรับการแกไขปญหา

ขอบเขตของงานราชการมีเปนจํานวนมากนัน้ ตองแกไขดวยการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

เพื่อมิใหทุกเรื่องไปกระจุกตัวอยูที่ผูบังคับบัญชาแตเพียงผูเดียว ในพระราชกฤษฎีกาจึง

กําหนดไววา ใหทุกสวนราชการตองพิจารณาภารกจิของตนเอง และถาเห็นวาเรื่องใดที่ตองมี

การตัดสนิใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการ

ใดๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาตําแหนงใด ตองพยายามจัดใหมีการมอบอํานาจ

การตัดสินใจเรื่องตางๆ เหลานั้นลงไปสูผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ

ดําเนนิการเรื่องนัน้โดยตรง (ก.พ.ร., 2551, หนา 48) 

  4.1.2 จัดตั้ง หรือสนับสนุนศูนยบริการรวมDV4.1.2การจัดตั้งหรือสนับสนุน

ศูนยบริการรวม เพื่อที่จะใหเกิดความสะดวกแกประชาชนใหไดมากที่สุด ซ่ึงผลของการจัดใหมี

ศูนยบรกิารรวมนี้จะทําใหลดระยะเวลาของประชาชนในการมาตดิตอราชการโดยไมตองเดินทาง

ไปติดตอสวนราชการหลายแหงเพื่อดําเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชนสามารถติดตอ

สอบถามงานที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของกระทรวง ณ ที่แหงเดยีวไดในทุกเรื่อง  

แนวทางของศูนยบริการรวมนี้มิใชเปนการรวมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการอนุญาต

หลายๆ เรื่อง หลายๆ หนวยงานมานั่งรวมไวที่เดียวกัน แตเปนกรณีที่กระทรวงหนึ่งจัดใหมี

เจาหนาที่ของกระทรวงนัน้จํานวนหนึ่งเปนผูรับเรื่องทุกเรื่องที่อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของ

กระทรวงนั้น โดยจัดสถานที่ไวใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนที่จะมาติดตอไดทราบและติดตอได

สะดวก เจาหนาที่กลุมนี้จะมีแบบพิมพทุกเรื่องในความรับผิดชอบของแตละกรมในกระทรวงนั้น

ไว และเปนผูตรวจสอบคําขอแทนทุกกรม แลวจะเปนผูสงเรื่องตอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาของ
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แตละกรมในกระทรวงของตน รวมทั้งแจงผลการพิจารณาใหประชาชนผูติดตอไดทราบ ซ่ึง

การดําเนนิการตามแนวทางนี้ใหเกดิผลสําเร็จตองไดรับความรวมมือจากทุกกรมในกระทรวง

ที่ตองจัดรูปแบบการปฏิบัตริาชการใหเกดิการประสานงาน โดยมีศูนยกลางอยูที่ศูนยบริการ

รวมที่กระทรวงจัดตัง้ข้ึน (ก.พ.ร., 2551, หนา 49) 

  4.1.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมDV4.1.3 ปจจุบัน

ระบบเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล คนขอมูล และรับสงขอมูลไดรวดเร็วกวา

ระบบเอกสาร สวนราชการมีหนาที่จะตองพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับใช

กับการปฏิบัติราชการเพื่อมุงใหเกิดการลดข้ันตอนการเพ่ิมประสิทธิภาพและการประหยัด

คาใชจาย (ก.พ.ร., 2551, หนา 35) 

 4.1.4 การจัดบริการสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ DV4.1.4  

จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 กําหนดใหรัฐตองกระจาย

อํานาจใหทองถิ่นพ่ึงตนเอง โดยสงเสรมิใหมีการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถิ่น โดยรัฐบาลเปนผูกํากับดูแลเทาที่จําเปน ในการจัดบริการสาธารณะนั้นภาครัฐมี

แนวโนมในการถายโอนภารกจิลงมาสูทองถิ่น และภาคสวนตางๆ มากข้ึน ซ่ึงรัฐเปนผูมีบทบาท

หลักในการจัดทําโครงสรางพื้นฐาน  การมีอํานาจของรัฐ  การมีทรัพยากรในการบริหารจัดการ  

ทําใหภาครัฐเปนผูมีศักยภาพในการสรางบทบาทสงเสรมิความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ไดเปน

อยางด ีสามารถสรางระบบสรางกลไก ผลักดันการมีสวนรวมและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนใน

การพัฒนาประเทศ  ทองถิ่นมีอํานาจ  และอิสระในการจัดการบริการสาธารณะภายในทองถิ่น

ของตนเอง สามารถมองเห็นปญหาที่มีความสลับซับซอน และสามารถกําหนดนโยบายในการ

แกไขปญหาภายในทองถิ่นไดตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นนัน้ๆ  ซ่ึงเปนเงื่อนไข

สําคัญและเปนการเปดชองทางใหเกิดการมีสวนรวม และความรวมมือมากข้ึน (สถาบันที่

ปรกึษาเพื่อพัฒนาประสทิธภิาพในราชการ, 2552, หนา 7-17) 

 4.1.5 การจัดบริการสาธารณะรวมกับองคการภาคประชาสังคมDV 4.1.5  

กลุมองคการภาคประชาสังคม สามารถเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวาง

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมทัง้ในระดับชาตแิละระดับทองถิ่น แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับ

ทองถิ่น โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใน

ปจจุบันเครอืขายองคการภาคประชาสังคมไดมีการกอตัวมาก หากไดมีการสงเสริม การเปด

ชองทางในการเขารวมจัดการบรกิารสาธารณะ ซ่ึงตองข้ึนอยูกับปจจัยดังนี้ ความชัดเจนของ
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เครือขาย นโยบายของรัฐที่เปลี่ยน โครงสรางอํานาจเปลี่ยน แผนงานตางๆ ก็ตองมีการ  

ปรับเปลี่ยนดวย ระบบความรวมมือ รวมอยางไร ใครเขารวม การพัฒนาวิสัยทัศน องค

ความรูของผูนําประเทศและระดับทองถิ่น (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

ราชการ, 2552, หนา 7-17) 

4.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบอํานาจในการตัดสินใจDV4.2 การ

มอบอํานาจจึงเปนมิติหนึ่งที่ถูกนํามาใชในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมุงเนนให

พัฒนารูปแบบการจัดโครงสรางภายในสวนราชการใหมีความยดืหยุน และมอบอํานาจใหหัวหนา

สวนราชการสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวรเองได ทั้งนี้ใหยึดหลักการแบง

โครงสรางตามภารกิจโดยหนวยงานกลางจะเปนผูประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทัง้ทบทวนการ

จัดตัง้หนวยงานของสวนกลางในระดับจังหวัดใหมีเทาที่จําเปน และตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให

จังหวัดเปนองคการตัวแทนของรัฐบาลที่ศูนยรวมกิจกรรมที่หลากหลายของกระทรวงตาง  ๆเขาไว

ดวยกัน และจดัระบบความสัมพันธระหวางจังหวัดกับหนวยงานของสวนกลาง และรัฐวิสาหกิจ 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตอบสนองตอการบริหารแบบบูรณาการ (ก.พ.ร., 2551, 

หนา 68) 

4.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มกีารจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ

ระยะเวลาการดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ DV4.3 การจัดใหมีแผนภูมิ

แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ประชาชนหรือสวน

ราชการที่จะมาตดิตอจําเปนตองรูตามบทบัญญัต ิ หมายถงึ งานที่สวนราชการนัน้ตองปฏิบัติ

เกี่ยวของกับการบรกิารประชาชนหรอืการตดิตอระหวางสวนราชการดวยกัน ที่จําเปนตองใช

ผลการพิจารณาของสวนราชการนัน้ เชน งานเกี่ยวกับการทะเบียน การขออนุญาต การขอ

อนุมัติ งานขอความเห็นชอบหรือการยื่นรายงานตางๆ เปนตน ทั้งนี้ แผนภูมิที่สวนราชการ

จัดทําข้ึนจะตองแสดงใหเห็นวา เม่ือมีผูมาติดตอเพื่อยื่นเรื่องราวในเรื่องใด จะตองไปติดตอ

ใคร และสถานที่ติดตออยูที่ใด เสร็จแลวเรื่องที่ยื่นไวจะมีการเสนอผานการพิจารณาโดย

ลําดับอยางไร และใชเวลาแตละข้ันตอนอยางไรเรื่องจงึแลวเสร็จ ประชาชนผูมาตดิตอจะตอง

เกี่ยวของในข้ันตอนใดอยางไรบาง แผนภูมินี้จะเปนประโยชนทัง้ในดานประชาชนผูมาติดตอได

ทราบข้ันตอนชัดเจน และเปนประโยชนในการตรวจสอบแตละสวนราชการวามีการดําเนนิการลด

ข้ันตอนการปฏิบัตริาชการไดเพียงใด  (ก.พ.ร., 2551, หนา 65) 

สวนราชการแตละแหงที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใหบรกิารประชาชนหรอืตดิตอ

ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ตองจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอน และระยะเวลาการ

ดําเนนิการ รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชน หรอืผูเกี่ยวของตรวจสอบได ซ่ึง
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จะเปนการลดข้ันตอนการตดิตอสอบถามหรือการทําความเขาใจเรื่องสําหรับประชาชนที่จะมา

ขอรับบรกิารจากรัฐไดโดยสะดวกและรวดเร็ว (ก.พ.ร., 2551, หนา 25) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเห็นได ตามตารางที่ 15 
 

ตารางท่ี 15 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

DV4 การลด

ขัน้ตอนการ

ปฏิบัตงิาน

ขององคกร

ปกครอง

สวนทองถิ่น 

DV4.1 เทศบาลลดขัน้ตอน 

         การปฏิบัตงิาน 

    

  

DV4.1.1 กระจายอํานาจการตัดสนิใจ 

DV4.1.2 จัดตัง้หรอืสนับสนุนศูนยบรกิารรวม 

DV4.1.3 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ  

           โทรคมนาคม 

DV4.1.4 การจัดบรกิารสาธารณะรวมกับทองถิ่นอ่ืนๆ 

DV4.1.5 การจัดบรกิารสาธารณะรวมกับองคการ  ภาค 

            ประชาสังคม   

DV4.2 การมอบอํานาจ 

         การตัดสนิใจ 

DV4.2.1 การมอบอํานาจทําเปนหนังสอื 

DV4.2.2 กระบวนการขัน้ตอนการมอบอํานาจปฏิบัติ 

            ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ  

DV4.2.3 ระบุชื่อผูมอบและผูรับมอบอํานาจไวอยาง 

            ชัดเจน   

DV4.2.4 ในการมอบอํานาจมีการแจงเวียนให 

            ขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นทราบ 

DV4.2.5 แจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับ                

            การมอบอํานาจ 

DV4.3 การจัดทําแผนภูมิ

ขัน้ตอนระยะเวลา

การดําเนนิการ 

DV4.3.1 เทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิขัน้ตอน 

           ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 
  

 5. การปรับปรุงภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นDV5 

บทบัญญัตใินหมวดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการมีหนาที่ตรวจสอบภายในของ

สวนราชการตนเอง เพื่อการปรับปรุงภารกจิใหเปนไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปของ

สังคมหรอืสอดคลองกับการปฏิบัตงิานตามนโยบายหรอืแผนการปฏิบัตริาชการ ดังตอไปนี้ 



 

83 

 1) การทบทวนภารกจิ การปรับปรุงสวนราชการจะเกิดข้ึนไดเม่ือมีการทบทวน

ภารกจิอยูเสมอวา มีความจําเปนตองมีสวนราชการเพื่อปฏิบัติภารกจินัน้ตอไป หรอืควรจะมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไร  

 2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ การปรับปรุงภารกจิของสวน

ราชการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนเพ่ิมข้ึน จะกระทําใหสําเร็จไดเม่ือมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบตางๆ ซ่ึง

เปนสิ่งที่กําหนดใหสวนราชการตางๆ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติภารกิจนั้น เพื่อใหมีความเหมาะสม

อยูเสมอ  

นอกจากนี้ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนหนวยงานกลางที่ดูแล

กฎหมายของประเทศ จงึมีหนาที่ตรวจสอบในภาพรวมของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใชบังคับ

อยูทุกฉบับ ถาเห็นวาลาสมัย หรือเปนภาระแกประชาชน หรือไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา

ประเทศ จะตองแจงใหสวนราชการเจาของเรื่องดําเนนิการแกไขใหเหมาะสมตอไป 

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ใหภาครัฐไดตรวจสอบ

ความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหา และแกไขปญหาได  โดยมีวธิกีารดําเนินการที่

สําคัญๆ เชน การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการ

ไดรับทราบ เพื่อแสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางเปนระบบ การจัดระบบ

สารสนเทศเปนการสงเสรมิใหสวนราชการพัฒนาการใหบรกิารของตน โดยใชระบบเครอืขาย

สารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัตริาชการมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดมากข้ึน (ก.พ.ร., 2551, หนา 9) 

   5.1 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ DV5.1 

สวนราชการจะตองทบทวนภารกจิตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด เพื่อตรวจสอบวาภารกจิใดมี

ความจําเปนตองดําเนนิการตอไปหรอืไม โดยคํานงึถงึแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย

ของรัฐ เงนิงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ ซ่ึงหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงตอง

เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงอํานาจหนาที่ โครงสราง และอัตรากําลังใหสอดคลองกับ

ภารกจิที่ยกเลกิ ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงนัน้  

 สวนราชการมีหนาที่สํารวจและทบทวนเพื่อยกเลกิ ปรับปรุง หรอืจัดใหมีข้ึนใหมสําหรับ

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ เหมาะสมกับ

สภาวการณ สอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ ทั้งนี้ 

โดยมุงใหเกิดผลในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหเกิดความรวดเร็ว และเพื่อใหลด

ภาวะของประชาชน โดยตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย  (ก.พ.ร., 2551, หนา 19) 
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 5.2 การแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสม

กับสถานการณการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และระเบยีบท่ีเกี่ยวของDV5.2   องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจัดใหมีการแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับ

สถานการณการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ไมรวมถึงเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ในกรณีที่ ก.พ.ร. ไดทําการวิเคราะหความจําเปนของภารกิจของสวน

ราชการใดแลว อาจเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ถา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจ

หนาที่ โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการใหสอดคลองกัน 

 เม่ือมีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการเพราะเหตุปรับปรุงภารกิจแลว มีผลเปน

การหามจัดตัง้สวนราชการที่มีภารกจิหรอือํานาจหนาที่ในลักษณะเดียวกันหรือคลายกันข้ึนอีก 

เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบรหิารราชการแผนดนิ หรอืเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐหรือ

เศรษฐกจิ (ก.พ.ร., 2551, หนา 12) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ใหเห็นได ตามตารางที่ 16 

 

ตารางท่ี 16 ตัวแปร ดัชนี และตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการปรับปรุงภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

DV5 การ

ปรับปรุง

ภารกจิของ

องคกร

ปกครอง

สวนทองถิ่น 

DV 5.1 เทศบาลมีการพจิารณา  

ทบทวน  ปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลง ยกเลกิ

ภารกจิ   

DV 5.1.1 มีการตัง้คณะทํางาน 

DV 5.1.2 มีการวางแผนการพจิารณาทบทวน 

DV 5.1.3 มีการประชุมคณะทํางาน 

DV 5.1.4 มีการวเิคราะหและสรุปผลการ 

พจิารณา 

DV 5.1.5 การนําผลการพจิารณาเสนอผูบรหิาร 

DV 5.2 เทศบาลจัดใหมีการทํา

แกไข  ปรับปรุง หรอื

ยกเลกิ เทศบัญญัตใิห

เหมาะสมกับสถานการณ 

DV 5.2.1 มีการตัง้คณะทํางาน 

DV 5.2.2 มีการวางแผนการจัดทําแกไข 

ปรับปรุงหรอืยกเลกิเทศบัญญัติ 

DV 5.2.3 มีการประชุมคณะทํางาน  

DV 5.2.4 มีการวเิคราะหและสรุปผลการ

พจิารณาเสนอผูบรหิาร 

DV 5.2.5 การนําผลการพจิารณาเสนอผูบรหิาร 
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 6. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน DV6 

เพื่อใหประชาชนไดรับการบรกิารที่รวดเร็ว ขณะเดยีวกันก็ใหภาครัฐไดตรวจสอบ

ความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหา และแกไขปญหาได โดยมีวิธีการดําเนินการที่

สําคัญตางๆ เชนการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประกาศใหประชาชนและ

ขาราชการไดรับทราบ เพื่อแสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางเปนระบบ การ

จัดระบบสารสนเทศ เปนการสงเสรมิใหสวนราชการพัฒนาการใหบรกิารของตน โดยใชระบบ

เครอืขายสารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดมากข้ึน  ในหมวดนี้เปนการกําหนดแนวทางที่สวนราชการตองจัด

ใหมีข้ึน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนไดรับบรกิารโดยเร็ว ในขณะเดยีวกันก็จะ

สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาไดตอไป โดยมี

สาระสําคัญ ดังนี้ 

  1) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน หลักสําคัญประการหนึ่งในการติดตอ

ราชการของประชาชน คอื ตองการทราบวาเรื่องที่ตนมาตดิตอขอรับบรกิารจากรัฐนัน้ จะตองใช

เวลาพิจารณานานเทาใดจงึจะรูผล เพราะประชาชนหรอืสวนราชการจะไดวางแผนการดําเนนิการ

ตอไป การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานจึงเปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ

บรหิารงานวาสามารถกําหนดกลไกการทํางานที่เปนระบบจนสามารถตอบไดวางานแตละเรื่องจะ

ใชเวลาเพียงใด  

  2) การจัดระบบสารสนเทศ คอืการสงเสรมิใหสวนราชการพัฒนาการใหบรกิาร

ประชาชนโดยใชระบบเครอืขายสารสนเทศใหไดมากที่สุด โดยมุงหมายที่จะอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนที่จะไดรับบรกิารที่รวดเร็ว  

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่นํามาชวยในการปฏิบัติราชการไดอยาง

รวดเร็ว และเนื่องจากในสภาพปจจุบันการใชเครื่องคอมพิวเตอรมีใชกันอยางแพรหลาย สวน

ราชการจงึตองจัดใหมีระบบที่สามารถใหบริการดานขอมูลที่จําเปนผานเครื่องคอมพิวเตอรได

โดยทั่วถงึ และโดยที่ขอมูลของแตละสวนราชการเปนขอมูลของภาครัฐที่สมควรจะสามารถใช

เช่ือมโยง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดงาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี

หนาที่ตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลาง เพื่อใหมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางสวน

ราชการ และจะตองชวยเหลอืสวนราชการอ่ืนในการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถ

อํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการตดิตอสวนราชการไดทุกแหง 

  3) การรับฟงขอรองเรยีน  เปนกระบวนการที่จัดใหมีข้ึนเพื่อรับฟงปญหาจากการ

ใหบรกิารของสวนราชการนัน้ เพื่อนํามาเปนขอมูลใชปรับปรุงการปฏิบัตริาชการที่จะตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชน หรอืเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในเหตุผลและความจําเปนของการปฏิบัติ
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ภารกจิภาครัฐวาจะเกิดประโยชนอยางใด อันจะเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐกับประชาชน

หรือในระหวางสวนราชการดวยกันตอไป สวนราชการตองจัดระบบรับฟงและจัดการกับขอ

รองเรยีนตางๆ ซ่ึงเปนปญหาจากการใหบริการและนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการใหมีความเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของประชาชนได อีกประการหนึ่งที่ได

กําหนดไวในหมวดนี้ก็คือ การเปดเผยขอมูล โดยสวนราชการจะตองเปดเผยขอมูลการปฏิบัติ

ราชการ รวมทัง้เรื่องงบประมาณรายจายการจัดซ้ือจัดจาง ใหสาธารณชนรับทราบ เพื่อใหเกิด

ความโปรงใสในการปฏิบัตงิาน  

 4) การเปดเผยขอมูล การเปดเผยขอมูลถือเปนเรื่องปกติที่สวนราชการตอง

ปฏิบัตอิยูแลว รวมทัง้กําหนดรายละเอียดใหสวนราชการปฏิบัตเิพ่ิมเติมในสวนที่ยังมีปญหาใน

การปฏิบัตริาชการอยู สวนราชการมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให

ทราบโดยทั่วไป การกําหนดใหเปนความลับจะกระทําไดเฉพาะมีเหตุตามที่กําหนดไวเพื่อ

ความม่ันคงหรอืรักษาความสงบเรยีบรอย หรอืคุมครองสทิธขิองประชาชน สวนราชการตอง

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย รายการจัดซ้ือจัดจาง และสัญญาใดๆ ที่มีการ

ดําเนนิการ โดยหามทําสัญญาใดที่มีขอความหามมิใหเปดเผยขอความหรอืขอตกลงในสัญญา 

การเปดเผยขอมูลเปนการปฏิบัติราชการใหเกิดความโปรงใส เพราะการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเปนการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ฉะนั้นประชาชนจึงมีสิทธิที่จะตรวจสอบขอมูล

และการดําเนนิการของภาครัฐไดทัง้สิ้น และภาครัฐไมควรมีสิ่งใดปดบังประชาชน เวนแตบาง

เรื่องที่กระทบตอประเทศชาติ จําเปนตองรักษาความลับไวเพื่อประโยชนของประชาชนเปน

สวนรวม (ก.พ.ร., 2547, หนา 49) 

 6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะแตละงานDV6.1  

ในการปฏิบัติงานใหบริการแกประชาชนนั้น จําเปนตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการ

ดําเนนิการในเรื่องที่ประชาชนตดิตอใหสวนราชการพิจารณาดําเนนิการให เพื่อใหทราบวาในเรื่อง

นัน้จะตองใชเวลากี่วัน จงึจะแลวเสร็จ ซ่ึงปจจุบันมีหลายสวนราชการไดดําเนนิการกําหนดเวลา

ดําเนนิการเรื่องตางๆ อยูแลว โดยตองคํานงึถึงการลดข้ันตอนการปฏิบัตริาชการดวยวางานอยาง

ใดที่สามารถพิจารณาในข้ันตอนเดียวกันได การกําหนดระยะเวลาก็ตองลดระยะเวลาในสวน

ดังกลาวลงดวย และเพื่อใหเกดิผลบังคับที่เปนผล จงึกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองดูแลให

มีการปฏิบัตงิานตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไวดวย (ก.พ.ร., 2547, หนา 51-52) 

6.2 รอยละของเร่ืองรองเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือความคิดเห็นจาก

ประชาชน หรือสวนราชการท่ีสามารถตอบคําถาม หรือแจงผลการดําเนินการภายใน 15 

วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดDV6.2 การรับคําถามและตอบคําถามแกประชาชนเปน
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กระบวนการของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัตริาชการนัน้

เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนตามที่มุงหวังจรงิหรอืไม หรอืมีสภาพปญหาที่เกิดจากการ

ไดรับการบริการจากสวนราชการนั้นอยางไร และสวนราชการจะตองนําไปใชเพื่อเปนขอมูล

ปรับปรุงงานตอไป หลักการนี้มุงหวังใหสวนราชการ จัดใหมีระบบการรับแจงเรื่องจากประชาชน 

โดยใหมีการตอบคําถามทุกคําถามในปญหาที่ประชาชนตองการทราบเกี่ยวกับงานในหนาที่ 

เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจในบทบาทของสวนราชการนั้น หรือเขาใจเรื่องที่มีผลกระทบตอ

ประชาชน รวมทัง้เรื่องที่มีความจําเปนที่ประชาชนจะตองมาตดิตอขอรับบรกิาร  

 ในกรณทีี่มีการเสนอแนะ หรอืรองเรยีนเกี่ยวกับอุปสรรคหรอืความยุงยากในเรื่องการ

ปฏิบัตริาชการจากบุคคลใด ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะดําเนินการเพื่อเปนการสราง

ความเขาใจที่ดีระหวางรัฐและประชาชนโดยมีการนําขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนจาก

ประชาชนไปพิจารณาทบทวนและพยายามแกไขปญหา เพื่อขจัดความยุงยากในการไดรับ

บรกิารหรอืแกไขปญหาการบรหิารราชการใหมีประสทิธภิาพข้ึน (ก.พ.ร., 2547, หนา 52) 

  6.3 การจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ณ สํานักงานDV6.3 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนนิการใหการจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชน หรอืสวนราชการที่มาขอรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหไดรับการ

บรกิารที่ด ีทัง้ในดานความสะดวกสบาย มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด สะดวกในการ

ขอรับบรกิารหรอืตดิตอราชการ มีจุดประชาสัมพันธคอยแนะนําการใหบรกิารในข้ันตอนตางๆ 

มีจุดเกาอ้ีใหนั่งรอรับบรกิารประชาชนอยางเพียงพอ มีการจัดทําปายบอกทาง พรอมแผนผัง

กําหนดผูรับผิดชอบแตละข้ันตอนที่ประชาชนสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการไปตดิตอขอรับบรกิารจากประชาชน มีตัวอยางแบบคํารองตางๆ พรอมคําแนะนํา

ในการกรอกขอมูลใหแกประชาชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการใหการบริการลวงเวลา 

จัดพนักงานใหบรกิารในเวลาพักเที่ยง หรอืวันหยุดราชการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน

ที่ไมสามารถมาดําเนินการไดในวันเวลาราชการ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนมากยิ่งข้ึน (ก.พ.ร., 2547, หนา 54) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก

และตอบสนองความตองการของประชาชนใหเห็นได ตามตารางที่ 17 
 

 

 



 

88 

ตารางท่ี 17 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 
 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

DV6  การอํานวย

ความสะดวก

และตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน 

DV6.1 การกําหนดระยะเวลาแลว

เสร็จของงานบริการ

สาธารณะแตละงาน 

DV6.1.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของ

งานบริการสาธารณะแตละงาน 

DV6.2 การเปดรับขอรองเรียน  

เสนอแนะ สอบถามหรอืเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน 

DV6.2.1 การเปดรับขอรองเรียน เสนอแนะ   

            สอบถามหรอืเสนอความคิดเห็น 

            จากประชาชน 

DV6.3 การจัดบริการเพื่อ 

         อํานวยความสะดวก 

         แกประชาชน  

 

DV6.3.1 จัดเกาอี้รองรับบริการ 

DV6.3.2 ปายบอกทาง/แผนผังความ

รับผดิชอบ 

DV6.3.3 มแีบบคํารองพรอมตัวอยางตาง ๆ  

DV6.3.4 มจีุดประชาสัมพันธ /เจาหนาท่ี 

ประจํา 

DV6.3.5 มบีริการลวงเวลา 

 

 7. การประเมนิผลการปฏบิัตกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นDV7   

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีข้ึนเพื่อการวัดผลการปฏิบัติราชการวามี

ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายที่กําหนดข้ึนหรือไม คุณภาพ และความพึงพอใจอยูในระดับที่

ยอมรับไดหรอืไม รวมทัง้การตรวจสอบการปฏิบัตริาชการภายในองคกร 

 การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ เปนองคประกอบที่สําคัญของการบรหิารงานแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ เพราะจะเปนการวัดผลความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการวาเปนไปตามนโยบาย 

แผนงาน เปาหมาย และวัตถุประสงคของงานในภาพรวม และงานแตละดานของสวนราชการ 

รวมทั้งเจาหนาที่ในสวนราชการวาสามารถปฏิบัติราชการไดเปนไปตามที่กําหนดไดมากนอย

เพียงใด การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ยังจะสามารถนํามาใชกํากับตรวจสอบการใชบุคลากร 

และทรัพยากรในการปฏิบัตงิานใหเปนไปอยางคุมคาและมีประสทิธภิาพอีกดวย 

 ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะเปนเครื่องมือที่จะชวยในการ

วางแผนบริหารงานของสวนราชการ วามีกิจกรรมใดที่จะเปนตองแกไขปรับปรุง เพื่อให

ผลสําเร็จเกดิข้ึนในขณะเดยีวกัน หากผลการประเมินช้ีวา ภารกจิใดบรรลุผลสําเร็จ ก็จะเปนการ

จูงใจเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานใหมีความสนใจที่จะพัฒนางานอ่ืนตอๆไป (ก.พ.ร., 2551, หนา 22) 
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 หลักการของการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประกอบดวย 

1) การประเมินผลสวนราชการ วาไดดําเนนิการใหเกดิผลสัมฤทธิ์เพียงใด ซ่ึงจะ

วัดจากผลผลติ (Output) วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรอืไม คุณภาพของการใหบรกิารซ่ึงอาจ

วัดไดจากความสะดวกในการขอรับบริการ (Convenience) ความไมยุงยากตอการทําความ

เขาใจ (Simplicity) การใหบรกิารที่ถูกตองและรวดเร็ว (Accuracy and timeliness) รวมทั้งการ

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิารและความคุมคาในการใชทรัพยากรกับประโยชนที่ไดรับ 

การประเมินผลในสวนนี้ ราชการตองจัดทําใหคณะผูประเมินอิสระ ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียด

โดย ก.พ.ร. เปนผูประเมิน เพื่อใหเกดิความเปนกลางในขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน และวัดผลความสําเร็จ

โดยบุคคลภายนอก 

2) การประเมินผูปฏิบัติงาน โดยแยกเปน การประเมินผูบังคับบัญชากับการ

ประเมินเจาหนาที่ การประเมินผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกดิการสะทอนกลับของการปฏิบัติงาน

ในฐานะผูบรหิาร เปนขอมูลในการปรับปรุงใหเกิดเปนทมีทํางานที่มีประสทิธภิาพ การประเมิน

ในสวนนี้เปนการประเมินภายในของสวนราชการ ซ่ึงจะเลอืกจัดทําในระดับ หรือหนวยงานใด 

ตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้การประเมินดังกลาว จะตองมิใหเกิดปญหาการบริหารงานใน

หนวยงาน โดยจะตองกระทําข้ึนเพื่อมุงหมายใหเกดิความสามัคคีในการปรับวิธีการทํางานให

รวมมือกันทํางานอยางมีประสทิธภิาพ   

   7.1 กระบวนการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นDV7.1 เพื่อวัดผลการปฏิบัตริาชการ ทัง้ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว และ

เรื่องระดับของคุณภาพและความพึงพอใจ โดยในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการนัน้ มีวิธีการ

ตางๆ ไดแก การประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ คุณภาพการ

ใหบรกิาร ความพึงพอใจของผูรับบริการ และความคุมคาในภารกิจ การประเมินผลประสทิธภิาพ

ในการบังคับบัญชาของแตละระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตงิานของขาราชการ รวมทัง้การ

จัดสรรเงนิรางวัลเพื่อเปนบําเหน็จความชอบในการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทํางาน และจูงใจให

สวนราชการพัฒนาการปฏิบัตริาชการใหมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพตอไป (กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 4-5) 

 สวนราชการตองจัดใหมีการประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระ เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการของสวนราชการนัน้ในเรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ คุณภาพการใหบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับบรกิารและความคุมคาในภารกจิ ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และระยะเวลา

ที่ ก.พ.ร. กําหนด 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ที่มีผูแทนชุมชน องคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน จํานวน 2 คน รวมเปน
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กรรมการ จัดทํารายงานการประชุม รายงานผลการประเมินผลใหผูบริหารพิจารณาผลการ

ประเมินและสั่งการ รวมทัง้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งใน

แตละเรื่องที่ระบุไวในแบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

 กระบวนการวัดผลการบรหิารและปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วา

มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกจิหรอืไมตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการได โดยการ

แตงตัง้คณะกรรมการประเมินดังกลาว จะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการ ในการที่จะนําผลที่

ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสรมิ พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการซ่ึงจะ

บงช้ีวากระบวนการ วธิกีาร แผน หรอืโครงการนั้น ผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตาม

เปาหมาย วัตถุประสงคหรอืไมเพียงใด (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 7) 

  7.2 การประเมนิผลการปฏบิัตริาชการDV7.2 สวนราชการตองจัดใหมีการ

ประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระ เพื่อประเมินผลการปฏิบัตริาชการของสวนราชการนัน้ใน

เรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ

และความคุมคาในภารกจิ ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 

 สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชาของแตละ

ระดับ หรือแตละหนวยงาน แตการประเมินผลนั้นตองทําเปนความลับ และมุงใหเกิดการ

ปรับปรุง เพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ ซ่ึงตองการทําทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะตัว และประโยชนของหนวยงานที่ผูนั้น

สังกัดอยู ทัง้นี้เพื่อใหเกดิการปฏิบัตงิานในลักษณะที่เปนทมีทํางานมากข้ึน  

 กรณีที่การปฏิบัติราชการใดผานการประเมินที่แสดงวาอยูในมาตรฐานและการ

ปฏิบัตงิานเปนไปตามเปาหมายอยางมีผลดี ทั้งที่สามารถสรางความพึงพอใจแกประชาชนหรือ

การปฏิบัตงิานมีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย โดยมีความคุมคาตอภารกิจหรือลดคาใชจายได ใหมี

การจัดสรรเงิน เพื่อเปนบําเหน็จความชอบของสวนราชการ หรือเปนเงินรางวัลการเพ่ิม

ประสทิธภิาพ เพื่อเปนการจูงใจใหสวนราชการพัฒนาการปฏิบัตริาชการใหบังเกิดประสิทธิภาพ

ตามความมุงหมาย โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิกีารที่ ก.พ.ร. กําหนด   

  7.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจDV7.2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์เปนหัวขอ

สําคัญอีกสวนหนึ่งในระบบบรหิารแบบบูรณาการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ที่ดําเนนิการตอเนื่องมาจาก

ระบบแผนงานและระบบบริหารแผนผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการประเมินผลจะเปนขอสะทอน

ยอนกลับใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดทราบถงึระดับผลสําเร็จจากการปฏิบัตงิานในการที่จะนําเอา

สารสนเทศมาเปนปจจัยนําเขาในการที่จะพัฒนาระบบแผนงานในระยะตอไป และรวมถึงการนํา

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดไปบรหิารผลตามเจตนารมณขององคการ  
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  7.2.2 คุณภาพของการบริการDV7.2.2คุณภาพของการใหบรกิาร อาจวัดได

จากความสะดวกในการขอรับบรกิารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น การใหบริการที่ถูกตองและ

รวดเร็ว ความไมยุงยากตอการทําความเขาใจในกระบวนการของการใหบรกิาร ข้ันตอนการทํางาน   

  7.2.3 ความคุมคาของภารกิจDV7.2.3 เปนแนวทางการประเมินความ

คุมคาการปฏิบัตภิารกจิในหนวยงาน การประเมินความคุมคา ใหความสําคัญกับการประเมินใน 

3 มิต ิไดแก  

 1) ประสทิธผิลการปฏิบัตภิารกจิ เปนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการปฏิบัติภารกิจวามีความ

สอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงคเปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับที่กําหนดไวกอน

ดําเนนิการหรอืไม โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด 3 ดาน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

ภารกจิ ความพึงพอใจ และคุณภาพการใหบรกิาร   

2) ประสทิธภิาพการปฏิบัตภิารกจิ หมายถงึ การประเมินความเหมาะสมสอดคลอง

ของการใชทรัพยากรและกระบวนการทํางาน เพื่อใหไดมาซ่ึงผลผลิตตามวัตถุประสงค  โดย

พิจารณาจากผลผลิตเทียบกับตนทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ไดมาตรฐาน มีคาใชจายที่

เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากรประกอบดวยตัวช้ีวัด 2 ดาน ไดแก 

ประสทิธภิาพการผลติ และการประหยัด โดยประสทิธภิาพการผลติจะวัดจากประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบการจัดการและการ

ปฏิบัตงิาน และสิ่งแวดลอมในการทํางาน    

 3) ผลกระทบ หมายถงึ ผลอันสบืเนื่องจากการปฏิบัตภิารกจิ ทัง้ที่คาดหมาย

หรือตั้งใจ และไมไดคาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึนระหวางและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจ

กระทบตอการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่

เปนกลุมเปาหมายและกลุมอ่ืน ทัง้ในและนอกพื้นที่ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางออม รวมทัง้ผลกระทบดานบวกและลบในมิตทิี่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไมใชตัว

เงนิ นอกจากนี้ยังตองคํานงึถงึผลกระทบในกรณทีี่ไมไดดําเนนิงานตามภารกิจของภาครัฐดวย  

  7.2.4 ความพึงพอใจของประชาชนDV7.2.4 การสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรับบริการและความคุมคาในการใชทรัพยากรที่ไดรับความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบรกิาร ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 7-9) 

  7.3 การประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นDV7.3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนยิมชมชอบ

ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงสวนราชการตองดําเนินการในการสราง

ความสัมพันธกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําให

ผูรับบรกิารและผูมีสวนได สวนเสยีมีความพึงพอใจ ในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูขอรับ

บรกิาร   

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเห็นได ตามตารางที่ 18 
 

 

ตารางท่ี 18 ตัวแปร ดัชน ีและตัวช้ีวัดสําหรับตัวแปรการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

DV7 การประเมินผล

การปฏิบัติ

ราชการของ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

DV7.1 กระบวนการ 

         ประเมินผลการ 

         ปฏิบัตริาชการของ

เทศบาล 

 

DV7.1.1  แตงตัง้คณะกรรมการ 

DV7.1.2  แตงตัง้บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ       

DV7.1.3  จัดประชุมคณะกรรมการ 

DV7.1.4  ดําเนนิการประเมินผล 

DV7.1.5  วเิคราะหและสรุปผลเสนอผูบรหิาร 

DV7.2 การประเมินผล

ปฏิบัตริาชการ 

 

DV7.2.1  ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ 

DV7.2.2  คุณภาพของบรกิาร 

DV7.2.3  ความคุมคาของภารกจิ 

DV7.2.4  ความพงึพอใจของประชาชน 

DV7.3 การประเมินความ

พงึพอใจของ

ประชาชน 

 

DV7.3.1  การแตงตัง้คณะกรรมการประเมิน 

DV7.3.2  การแตงตัง้บุคคลภายนอกรวมเปน

กรรมการ 

DV7.3.3  วาจางหนวยงานภายนอกมาดําเนนิการ       

DV7.3.4  จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

DV7.3.5  มีการประเมินความพงึพอใจของประชน 

DV7.3.6  วเิคราะหผลประเมินและสรุปเสนอ

ผูบรหิาร 
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งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 

จากการศกึษาพัฒนาการแนวความคิดของการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะ  ซ่ึงเปนดัชนีช้ีวัดที่สําคัญประการหนึ่งของการบรรลุหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ในการศกึษาครัง้นี้ มุงเนนลักษณะของบทบาทการบริหารจัดการงาน

สาธารณะของเทศบาลเมืองไมวาจะเปนการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน การบริหารงาน

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารงานดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การ

บรหิารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และการบริหารงานดานการ

สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว และทําการศึกษา

ลักษณะบทบาทการบรหิารจัดการตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ไมวาจะเปน

การบรหิารตามหลักเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกจิเทศบาล หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน หลักการปรับปรุงภารกิจ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ

ของประชาชน  และหลักการประเมินผลการปฏิบัติการผูศึกษาไดคนควางานวิจัยที่มีความ

เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว สรุปเปนตารางขอคนพบทางการวจิัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้   
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คุมคาในเชงิภารกิจDV3 

- การวางแผนการบรหิารงานบุคคล มผีล

ตอ การบรหิารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
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คุมคา ความรับผิดชอบตอรัฐ และการอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการ

ของประชาชนDV6 การเปดเผยขอมูลDV1.1 

 



 

95 

ตารางท่ี 19 (ตอ) 

Research   Paper 

(ผลงานวิจัย) 

Independent  

Variables 

(ตัวแปรตน) 

Dependent Variables 

(ตัวแปรตาม) 

Findings  (Confirmed  hypothesis) 

(ขอคนพบหรอืสมมติฐานท่ีไดรับการ

ยอมรับ) 

9. กรณิศ  ดวงใบ. 

(2542). วัฒนธรรม

ทางการเมอืงของ

พนักงานเทศบาล  

เมอืงลําพูน   

- การวางแผน

การจัด

ระเบียบ

ชุมชนและ

สังคม IV3 

- การบรหิารอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาในเชงิภารกิจDV3   

- การอํานวยความสะดวกและ

การตอบสนองความ

ตองการของประชาชนDV6   

- การจัดระบบสารสนเทศDV1.2 

- การวางแผนการจัดระเบียบชุมชนและสังคมIV3 

มีผลตอ การบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจDV3 ระบบขอมูล

สารสนเทศ  การอํานวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนDV6  และ

การจัดระบบสารสนเทศDV1.2 

10. ชาสันต คงเรอืง. 

(2543).  พัฒนาการ

ปกครองสวนทองถ่ิน : 

ศกึษาเฉพาะกรณีการ

ยกฐานะสุขาภบิาลเปน

เทศบาลตําบล    

- การจัด

ระเบียบ

ชุมชนและ

สังคม IV3 

- การปรับปรุงภารกิจของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินDV5  

- การทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับDV5.2  

- การประเมินผลการ

ปฏบัิติงานDV7 

- การจัดระเบียบชุมชนและสังคมIV3 มีผลตอ 

การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินDV5 การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับDV5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานDV7 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยองคกร

อสิระ 

11. เทวุษย  บริรักษสันติกุล.  

(2541) ตนทุนการ
จัดบรกิารสาธารณะของ
เทศบาลเมอืงเพชรบุร ี
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2541   

- การ
สงเสรมิ
คุณภาพ
ชวีติ IV2 

- การบรหิารภารกิจเพื่อให
เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนDV1  

- การบรหิารอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชงิภารกิจDV3 

- การสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 มีผลตอการวาง
แผนการบริหารงานคลัง การจัดทํางบประมาณ 
การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนDV1 การบรหิารอยางมปีระสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในเชงิภารกิจDV3 

12. สุปราณี  สถิตชัย
เจรญิ. (2542). บทบาท
จังหวัดในการสงเสรมิ
การจัดทําบรกิาร
สาธารณะทองถ่ิน: 
ศกึษากรณีเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการ   

-  - การบรหิารภารกิจเพื่อให
เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน DV1 

- การปรับปรุงภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน DV3    

- การทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ DV5.2 

- การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนDV1 มีผลตอ การบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชงิภารกิจ 
การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินDV3   และการทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ DV5.2 

13. สุระชัย  ขันชัยภูม.ิ 
(2543). ประสิทธิผล
การใหบรกิาร
สาธารณะของเทศบาล  

- การวางแผน
โครงสราง
พื้นฐาน IV1 

- การบรหิารงานเพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินDV2   

- เกิดความคุมคา              
ในเชงิภารกิจDV3   

- การลดขัน้ตอน             
การปฏบัิติงาน DV4 

- การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ DV4.1   

- การอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนDV6 

-  การวางแผนโครงสรางพื้ นฐานIV มี ผลต อ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การวางแผนการ
บริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน DV2 
ผลสัมฤทธ์ิใน การบรหิารอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจDV3 ระบบขอมูล
สารสนเทศ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน DV4 การ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ DV4.1  การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนDV6 
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กรอบแนวคดิของการศกึษา 
  

 จากการบรหิารงาน คอื การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหนวยงานของรัฐ 

และหรอื เจาหนาที่ของรัฐ ที่เกีย่วของกับคน สิ่งของ และองคการ การบรหิารงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ซ่ึงเรยีกวา การบรหิารรัฐกจิ(Public administration)หรอืการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค

หลักในการจัดตัง้ คอื การใหบรกิารสาธารณะ (Public services) ซ่ึงครอบคลุมถงึการอํานวยความ

สะดวก การรักษาความสงบเรียบรอย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน 

การบรหิารสวนนี้เปนการบริหารของหนวยงานของภาครัฐ (Public or governmental organization) 

ไมวาจะเปนหนวยงานทัง้ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เชน การบริหารงานของ

หนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง กรม หรอืเทยีบเทา การบรหิารงานของจังหวัด

และอําเภอ การบริหารงานของหนวยการบริหารทองถิ่น หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวม

ตลอดทัง้การบรหิารงานของหนวยงานของรัฐวสิาหกจิ  

 การบรหิารงานเทศบาลเมือง มีการตัง้เปาหมายใหมีการบรหิารงานเพื่อบรรลุหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีการตราพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2546 ออกมาบังคับ แตใน

หลายปที่ผานมา มีผูตัง้ขอสงสัยวา การพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น (เทศบาล) ยังจะพัฒนาไป

ตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดหีรอืไม เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะมีการ

บรหิารองคกรแบบตามอยางกันมากกวาตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี 

 กรอบความคิดวาดวย ความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะ และการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนการศึกษาแนวคิดที่

ประกอบดวยปญหาตางๆ ตัง้แต การบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึง

กําหนดโดยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการ

บรหิารภารกจิเพื่อใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชน การบรหิารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกจิ การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับดําเนินการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

 จากการศกึษากรอบแนวคิด การบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อการบรรลุหลักการบรหิาร

กจิการบานเมืองทีด่ ีมีที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม การสกัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตาม

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลเมือง โดยศกึษาถงึสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปของ

สังคมโลกและสังคมไทย อันเกดิจากกระแสการปฏิรูประบบราชการ การบริหารกิจการภาครัฐ

แนวใหมโดยยดึหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดหีรอืธรรมาภิบาล (Good Governance) ทําให
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รูปแบบและลักษณะของการบรหิารงานเทศบาลเมืองเปลี่ยนไป และมีแนวโนมซับซอนมากข้ึน ผู

ศกึษาไดดําเนนิการศกึษา สามารถกําหนดกรอบแนวคิด ความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ และหลกัการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีไดดังนี้ 

 

ตัวแบบท่ี 2 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองเทศบาลเมอืงในประเทศไทย  

 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดี

ของเทศบาล 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน   

IV1.1 ถนน ทางเดนิ  และทางเทา 

IV1.2 ไฟฟาสาธารณะ และทางระบายน้ํา 

IV1.3 แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค   

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวิต   

IV2.1 ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

     IV2.2 การสงเสรมิกฬีา 

     IV2.3 การสงเสรมิผูสูงอายุและ   

             ผูดอยโอกาส 

     IV2.4 งานสาธารณสุข 

 IV2.5 การสงเสรมิการพัฒนาสตรแีละ 

             การสงเสรมิอาชพี 

IV3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

      IV3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

      IV4.1 การจัดการสิ่งแวดลอม 

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม       

  ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว 

IV5.1 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และ

การทองเที่ยว  

DV1 ประโยชนสุขของประชาชน 

DV1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

DV1.2 จัดใหมชีองทางประจําสําหรับ

เผยแพรขอมูลขาวสาร 

DV1.3 การจัดวางระบบการควบคุม

ภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดิน   

DV1.4 การตรวจสอบหลักฐาน การรับฟง

ความคิดเห็น 

DV1.5 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการบริหาร

งบประมาณ 

DV1.6 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการบริหาร

พัสดุ เทศบาล  

DV1.7 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการโอน 

         งบประมาณรายจายประจําป 

DV1.8 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการ

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 

DV2 การบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิ

ตอภารกจิของเทศบาล 

DV2.1 การแตงต้ังองคกรจัดทําแผนพัฒนา 

                ของเทศบาล 

DV2.2 การตรวจสอบหลักฐานการจัดทํา 

         แผนพัฒนาสามป 
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ตัวแบบท่ี 2 (ตอ) 

 IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DVการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี              

ของเทศบาล 

 DV2.3 การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของ

ประชาคมทองถิ่นหรอืแผนชุมชนมาบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป 

DV2.4 นําโครงการในแผนพัฒนาสามป   

          มาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

DV2.5 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

DV2.6 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการ

ระหวางสวนราชการกับผูบรหิารทองถิ่น 

DV2.7 การบูรณาการการปฏิบัตงิานรวมกับ   

          องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 

DV2.8 การสงเสรมิพัฒนาความรูความสามารถ

ใหแกขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่น 

DV2.9 เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการประชุมสภาทองถิ่น 

DV3 การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

เกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 

DV3.1 การจัดทําแผนดําเนนิงานแลวเสร็จภายใน

กําหนด    

DV3.2 การแจงผลการพจิารณาใหหนวยงานของรัฐ

และเอกชนที่ย่ืนคําขออนุญาต อนุมัต ิหรอื

ความเห็นชอบของเทศบาลภายในกําหนด 

DV3.3 มีกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน   

DV4 การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

 DV4.1 เทศบาลลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 DV4.2 เทศบาลมอบอํานาจการตัดสนิใจ 

 DV4.3 เทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลา

การดําเนนิการ 

DV5 การปรับปรุงภารกจิของเทศบาล 

DV5.1 เทศบาลมีการพจิารณา ทบทวน  ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ   
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ตัวแบบท่ี 2 (ตอ) 

 IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี          

ของเทศบาล 

 DV5.2 เทศบาลจัดใหมีการจัดทําแกไขปรับปรุง 

หรอืยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

DV6 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน  

DV6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

บรกิารสาธารณะแตละงาน 

DV6.2 การเปดรับขอรองเรยีน เสนอแนะ       

สอบถามหรอืเสนอความคิดเห็นจาก

ประชาชน 

DV6.3 การจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน  

DV7 การประเมินผลการปฏิบัตกิาร 

DV7.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ              

ราชการของเทศบาล 

DV7.2 การประเมินผลปฏิบัตริาชการ 

DV7.3 การประเมินความพงึพอใจของประชาชน 
 

 

สมมตฐิานในการวจิัย 

    

 การศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม 

และงานวจิัยที่เกี่ยวของ จากการศกึษาคนควา แนวคิดการบรหิารงานของเทศบาลตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะ ผูวจิัยมีขอสันนิษฐานวา “การบริหารงานของเทศบาลตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะ มีความสัมพันธกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น” ซ่ึงสามารถนํามาตั้ง

เปนกรอบความสัมพันธเบื้องตนระหวาง การบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อการบรรลุการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น โดยข้ึนอยูกับการบรหิารงานของเทศบาลตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะตามแนวคิดของนักวชิาการ และผูเช่ียวชาญทางวชิาการ ที่ไดทําการศกึษาคนพบ และ

สามารถนําไปสูการกําหนดสมมตฐิานการวจิัย ดังนี้ 
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 สมมติฐานท่ี 1 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1  ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2  ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมIV3  ดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมIV4 และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวIV5  มีความสัมพันธกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น ตามหลักประโยชนสุขของประชาชนDV1 ทัง้ในดานการเปดเผยขอมูลขาวสารDV1.1 ดานการจัด

ชองทางสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารDV1.2 ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายในDV1.3  ดานการรับ

ฟงความคิดเห็นDV1.4 ดานการบรหิารงบประมาณDV1.5  ดานการบริหารพัสดุDV1.6 ดานการตรวจสอบ

หลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําปDV1.7  และดานการตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปDV1.8   

 จากสมมตฐิานที่ 1 สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางการบรหิารงานเทศบาล

เมืองกับหลักประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น 

ตามตัวแบบที่ 3 
 

ตัวแบบท่ี 3 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับหลักประโยชนสุข

ของประชาชนตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 
 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV1  หลักประโยชนสุขของประชาชน 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน 

     และสังคม  

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 

     และสิ่งแวดลอม      

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  

     วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น   

     และการทองเที่ยว 

DV1.1 ดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร    

DV1.2 ดานการจัดชองทางสําหรับ

เผยแพรขอมูลขาวสาร 

DV1.3 ดานการจัดวางระบบการควบคุม   

         ภายใน 

DV1.4 การรับฟงความคิดเห็น 

DV1.5 ดานการบริหารงบประมาณ  

DV1.6 ดานการบรหิารพัสด ุ

DV1.7 ดานการตรวจสอบหลักฐานการ 

         โอนงบประมาณรายจายประจําป   

DV1.8 ดานการตรวจสอบหลักฐานการ   

         เปลี่ยนแปลง คําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายประจําป 
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สมมติฐานท่ี 2 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1  ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม IV3  

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมIV4 และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยวIV5  มีความสัมพันธกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

เทศบาลDV2 ทั้งในดานการแตงตั้งองคกรการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นDV2.1 การตรวจสอบ

หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาสามปDV2.2 การนําโครงการ กิจกรรม ขอเสนอของประชาคม

ทองถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปDV2.3 นําโครงการในแผนพัฒนาสามปมา

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป DV2.4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นDV2.5 

การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นDV2.6 การบูรณาการ

การปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนDV2.7  การสงเสริมพัฒนาความรู

ความสามารถใหแกขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่นDV2.8  และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการประชุมสภาเทศบาลDV2.9 

จากสมมติฐานที่ 2 สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมือง กับการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล ตามหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  ตามตัวแบบที่ 4 

สมมติฐานท่ี 3 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมIV3  

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมIV4 และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว IV5 มีความสัมพันธกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกจิDV3 ทัง้ในดานการจัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จภายในกําหนดDV3.1 การ

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต อนุมัติ หรือความ

เห็นชอบของเทศบาล ภายกําหนดDV3.2 และการมีกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนDV3.3     

จากสมมตฐิานที่ 3 สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมือง กับการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

ตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ตามตัวแบบที่  5 
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ตัวแบบท่ี 4 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารงานเพ่ือให 

                         เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี

                         ของทองถิ่น 

 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV2  การบริหารงานเพ่ือใหเกดิ

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาล 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน 

      และสังคม  

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

      และสิ่งแวดลอม      

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  

      วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น   

      และการทองเที่ยว 

DV2.1 การแตงตัง้องคกรการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น  

DV2.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  

DV2.3 การนําโครงการ กิจกรรม 

ขอเสนอของประชาคมทองถิ่น

หรอืแผนชุมชนมาบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป  

DV2.4 นําโครงการในแผนพัฒนาสามป

มาจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป  

DV2.5 การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น  

DV2.6 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ

ราชการระหวางสวนราชการกับ

ผูบรหิารทองถิ่น  

DV2.7 การบูรณาการการปฏิบัตงิาน

รวมกับเทศบาลอ่ืน     

DV2.8 การสงเสรมิพัฒนาความรู

ความสามารถใหแกขาราชการ 

         หรอืพนักงานทองถิ่น   

DV2.9 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการประชุมสภาเทศบาล   
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ตัวแบบท่ี 5  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารภารกจิ

อยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิตามหลักการ 

                       บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV3  การบริหารภารกจิอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิความคุมคา              

ในเชิงภารกจิ 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน 

      และสังคม  

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

      และสิ่งแวดลอม      

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  

      วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น   

      และการทองเที่ยว 

DV3.1 การจัดทําแผนดําเนินงานแลว

เสร็จภายในกําหนด  

DV3.2 การแจงผลการพิจารณาให

หนวยงานของรัฐและเอกชน 

         ที่ยื่นคําขออนุญาต อนุมัต ิหรอื 

ความเห็นชอบของเทศบาล 

           ภายกําหนด  

DV3.3 การมีกระบวนการแกไขปญหา

ความเดอืดรอนของประชาชน   

   

 

สมมติฐานท่ี 4 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1  ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมIV3 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมIV4 และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว IV5 มีความสัมพันธกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4  ทัง้ในดานการที่เทศบาล 

ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4.1เทศบาลมอบอํานาจการตัดสนิใจDV4.2 และการที่เทศบาล มีการ

จัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิการDV4.3     

 จากสมมตฐิานที่ 4 สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมือง กับการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น ตามตัวแบบที่ 6 
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ตัวแบบท่ี  6 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดีของทองถิ่น 

 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV4  การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน 

     และสังคม  

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

     และสิ่งแวดลอม      

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  

      วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น   

      และการทองเที่ยว 

DV4.1 เทศบาลลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน  

DV4.2 เทศบาลมอบอํานาจการ

ตัดสินใจ     

DV4.3 เทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิ

ข้ันตอนการดําเนนิการ  

 

 

สมมตฐิานท่ี 5 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1  ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมIV3 ดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม IV4 และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น  และการทองเที่ยว IV5 มีความสัมพันธกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5  ทั้งในดานการที่

เทศบาล มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลิกภารกิจDV5.1 เทศบาล จัด

ใหมีการทํา แกไข ปรับปรุงหรอืยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณDV5.2  

 จากสมมตฐิานที่ 5 สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมือง กับการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่น ตามตัวแบบที่ 7 
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ตัวแบบท่ี 7 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการปรับปรุงภารกจิ 

                   ของเทศบาลตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 
 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV5  หลักการปรับปรุงภารกจิของ 

เทศบาล 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน 

      และสังคม  

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

      และสิ่งแวดลอม      

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  

      วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น   

      และการทองเที่ยว 

DV5.1 เทศบาลมีการพิจารณา     

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

หรอืยกเลิกภารกจิ 

DV5.2 เทศบาลจัดใหมีการทํา แกไข  

ปรับปรุงหรอืยกเลิกเทศบัญญัติ

ใหเหมาะสมกับสถานการณ   

 

 

สมมตฐิานท่ี 6  การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมIV3  

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม IV4 และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยวIV5 มีความสัมพันธกับการบรหิารกจิการบานเมือง

ที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนDV6  

ทัง้ในดานการที่เทศบาล กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบรกิารสาธารณะDV6.1 การเปดรับขอ

รองเรยีน  เสนอแนะ  สอบถามหรอืเสนอความคิดเห็นจากประชาชนDV6.2 และการจัดบรกิารเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนDV6.3 

 จากสมมตฐิานที่ 6 สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางการบรหิารงานเทศบาล

เมือง กับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ตามหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ตามตัวแบบที่ 8 
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ตัวแบบท่ี 8 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการอํานวยความสะดวก 

                      และการตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหาร    

                        กจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV6  หลักการอํานวยความสะดวก

และการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน    

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน 

      และสังคม  

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

      และสิ่งแวดลอม      

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  

      วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น   

      และการทองเที่ยว 

DV6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

ของงานบรกิารสาธารณะ  

DV6.2 การเปดรับขอรองเรียน  

เสนอแนะ สอบถามหรอืเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน     

DV6.3 การจัดบริการเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน    

 

 

สมมตฐิานท่ี 7  การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1  ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมIV3 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม IV4 และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น  และการทองเที่ยว IV5 มีความสัมพันธกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการDV7 ทั้งในดานการจัด

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 การประเมินผลการปฏิบัตริาชการDV7.

และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 

 จากสมมตฐิานที่ 7 สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมือง กับการประเมินผลการปฏิบัตกิาร ตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีอง

ทองถิ่น ตามตัวแบบที่ 9 
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ตัวแบบท่ี 9 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการประเมนิผลการ 

                   ปฏบิัตกิารตามหลักบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

IV การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

DV7  การประเมินผลการปฏิบัตกิาร    

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชีวติ  

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน 

      และสังคม  

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

     และสิ่งแวดลอม      

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  

      วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น   

      และการทองเที่ยว 

DV7.1 การจัดกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของเทศบาล 

DV7.2 การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ      

DV7.3 การประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวธิวีจัิย 
      

 การศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย เปนการศึกษาวิจัยเชิง

ปรมิาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ศกึษาโดยใชระเบยีบวธิวีจิัยในประเด็นซ่ึงจะกลาวถงึข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 

 1. แนวทางการวจิัย 

2. พื้นที่และประชากรในการศึกษา   

3. การนยิามตัวแปร  

4. การนยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปร 

5. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

6. การรวบรวมขอมูล 

7. การวเิคราะหขอมูล  

 

แนวทางการวจิัย 
 

การศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทยโดยศึกษาแนวทางการวิจัย

เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 

 1. แนวทางการวจัิยเชิงปริมาณ  

 การศึกษาครั้งนี้มีลักษณะเปนปฏิฐานนิยมเชิงสมมติฐาน (Positivistic Hypothesis) การ

วจิัยนี้มีการเก็บขอมูลที่มีความสอดคลองกับสมมตฐิานในทางบวก และเปนไปในทศิทางเดยีวกัน 

จะชวยใหตอบคําถามในการวจิัยไดอยางชัดเจนแมนยํา มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivism) โดย

กําหนดวัตถุประสงคของการวจิัย อยางชัดเจน เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะและการบรรลุการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน ทําการศึกษาโดยคนควาตําราเอกสารทาง

วชิาการที่สามารถพัฒนาไปสูการสรางเครื่องมือทางการวจิัยสําหรับการรวบรวมขอมูลในพื้นที่

การศกึษา คือเทศบาลเมืองในประเทศไทย โดยทําการสัมภาษณเทศบาลเมือง ละ 2 คน จาก

นายกเทศมนตร ีและปลัดเทศบาล รวม 142 แหง จํานวน 284 คน ประกอบกับการตรวจสอบ
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เอกสารการดําเนินงานของเทศบาล การกําหนดกรอบแนวความคิดและควบคุมตัวแปร 

(Variable Controlling) ในการศึกษาอยางชัดเจน ใชกระบวนการควบคุมแบบใชคะแนน

ความสัมพันธของตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวของ ถาความถี่ของคะแนนที่ปรากฏแสดงใหเห็นวาเปน

ตัวแปรที่มีความหมายตอการวจิัยสูงตองคงไว และคะแนนของตัวแปรใดที่ปรากฏความถี่นอย

ก็จะถูกคัดออกไป มุงทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือม่ัน (Validity and Reliability) ของ

เครื่องมือวิจัยใหมีคุณภาพนาเช่ือถือเปนวิชาการ โดยกระบวนการทดสอบความเที่ยงตรงดวย

ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และยืนยันไดดวยตารางวิเคราะห

ความสัมพันธอยางเปนที่นาเช่ือถอื จํานวน 30 ชุด 

 การวิเคราะหขอมูลมีเปาหมายอยูที่การคนพบปญหาและสาเหตุ (Facts or Problems 

Causes) การวจิัยครัง้นี้ไดกําหนดปญหาไวอยางชัดเจนวาการบริหารงานเทศบาลเมืองเปนไปตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะและบรรลุการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดไีดพรอมกัน ดังนัน้สองหลักการนี้

จะตองมีความสัมพันธกันที่สามารถแสวงหาขอความทั่วไปเชิงสมมติฐาน (Hypothetical 

Generalization) การวจิัยครัง้นี้ทําการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติข้ันสูง และใชกระบวนการ

ศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแปรตน ตัวแปรตาม รวมทั้งงานวิจัยที่

เกี่ยวของ นํามาสนับสนุนขอคนพบของสมมตฐิานเพื่อพิสูจนความเปนจรงิ   
  

 2. แนวทางการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 การตัง้ขอสันนษิฐานที่เปนเชิงพลวัตรที่มุงการคนพบปรากฏการณของสังคม โดยการ

ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผนวกกับความรูประสบการณของผูวิจัย

สามารถกําหนดเปนปญหาของการวจิัย มีการคนควาและอธิบายเชิงปรากฏการณ เปนการศึกษา

ที่ไดรับการถายทอดจากผูบรหิาร ผูปฏิบัตงิาน หรอื องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละเขตพื้นที่

ที่ทําการศกึษาเนนการคนหาสาเหตุ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ เพื่อ

หาคําตอบวาเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณเหลานั้น เปนวิธีคนหาความจริงจากเหตุการณกับ

สภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท ในการวิเคราะหขอมูลพยายามแสวงหาความ

เขาใจเฉพาะสภาวะบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล

เมืองกับการบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ในบรบิทของการบรหิารงานเทศบาล

เมือง และการบรหิารกจิการบานเมืองทดี ี      

 เนนการศึกษาโลกทัศนเชิงมานุษยวิทยา ความคิด ลักษณะของนายกเทศมนตร ี 

ปลัดเทศบาล หรอืผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องการบรหิารงานเทศบาลเมือง ตลอดจนการเขาไปศึกษา

ตลอดจนการสัมภาษณเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห โดยพยายามเขาใจมุมมองของการบริหารงาน

เทศบาล หรือพฤติกรรมที่เกิดกับกลุมผูปฏิบัติงานในแตละทองถิ่นวาเปนอยางไรเชิงจิตวิสัย 
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ลักษณะของการสรุปผลของขอมูลมีความเปนอุปนัย โดยยึดความจริงที่คนพบจากเทศบาลที่

ศกึษาไปสูความจรงิเปนสวนใหญในองคกรปกครองสวนทองถิน่รูปแบบอ่ืนๆ    
 

ตัวแบบท่ี 10 สรุปแนวทางการวจัิยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพของการศกึษา  

 
 

 

พื้นท่ีและประชากรการวจิัย 
 

 การศกึษาเรื่องความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

กับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย มีพื้นที่และประชากรใน

การศกึษาดังตอไปนี้ 
 

 1. พ้ืนท่ีการศกึษา  

 พื้นที่ในการศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะกับ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย ทําการศึกษาเทศบาลเมืองใน

ประเทศไทย จํานวน 142 แหง รายละเอียด ตามตารางที่ 20 

 

 

 

1. การสังเคราะหตําราเอกสาร 

2.  แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิย

ท่ีเก่ียวของ  

3. ผนวกกับความรู

ประสบการณของผูวจัิย 

4. การคนพบปรากฏการณ 

สภาพการ การบริหาร

เทศบาล  

5. ยดึความจริงสวนยอยท่ี

ศึกษาเปนความรูและทฤษฎี

ไปสูความจริงแลวสราง

ขอสรุปเปนกรอบแนวคิด   

การศึกษา (บทท่ี 2)  

 

แนวทางการวิจัยเชงิคุณภาพ 

 
1. การต้ังสมมติฐานตอบคําถาม

วจัิย  

2. สรางแบบสอบถาม 

3. กําหนดพ้ืนท่ี ประชากรชัดเจน  

4. ทดสอบความเท่ียงตรงโดย

ผูเช่ียวชาญ 

5. การทดสอบคาความเช่ือมั่น    

6. การวัด  วเิคราะหผลทางสถิติ  

7. การทดสอบสมมติฐาน 

8. การวเิคราะหความสัมพันธ

ของกลุมตัวแปรดวย 

Canonical  

9. ลักษณะนรินัย (หาขอสรุป)  

 

แนวทางการวิจัยเชงิปรมิาณ  

 
1. สัมภาษณดวยคําถามเชิงลกึ 

2. การสังเกตการณ 

3. พยายามเขาใจมุมมองของ

ผูเก่ียวของในเทศบาลเมอืง 

4. การคนหาสาเหตุ และหา

ความสัมพันธเชิงเหตุผล  

5. หาขอสรุปเพ่ืออภปิรายผล 

6. นําผลการวเิคราะหมาสราง

ตัวแบบการบริหารงาน

เทศบาล 

7. ลักษณะอุปนัย                       

(สรางขอสรุป) 

 

 แนวทางการวิจัยเชงิปริมาณและ

คุณภาพ 

 เนนบทที่ 1 และบทที่ 2 

 
 เนนบทที่ 3 และบทที่ 4 

 
 เนนบทที่ 5  
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ตารางท่ี 20 จํานวนเทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัลและไมไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี

ประจําป 2546 – 2552 

 

 

   ภาค / เทศบาลเมอืง เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัลการบรหิารจัดการท่ีด ี

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

ภาคเหนอื        

1. แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน - - - - - - - 

2. เมอืงแกนพัฒนา จังหวัดเชยีงใหม - - - - - - จัดการที่ด ี

3. แมโจ จังหวัดเชยีงใหม - - - - - - - 

4. ลําพูน จังหวัดลําพูน - - - - - - - 

5. เขลางคนคร จังหวัดลําปาง - - - - - - - 

6. พะเยา จังหวัดพะเยา - - - - - - - 

7. ดอกคําใต จังหวัดพะเยา - - - - - - - 

8. นาน จังหวัดนาน ชมเชย - - - - - - 

9. แพร จังหวัดแพร - - - - - - - 

10. อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ รางวัลที่  3 - - - - - - 

11. สุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย  - - - - - - - 

12. สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  - - - - - - - 

13. กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  - รางวัลที่ 3 - จัดการที่ด ี จัดการที่ด ี จัดการที่ด ี จัดการที่ด ี

14. พจิติร จังหวัดพจิติร  - - - - - - - 

15. ตะพานหิน จังหวัดพจิิตร - - - - - - - 

16. บางมูลนาก จังหวัดพจิิตร  - - - - - - - 

17. เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  - - - - - - - 

18. หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  - - จัดการที่ด ี - - - - 

19. ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  - - - - - - - 

20. ตาคลี จังหวัดนครสวรรค  - - - - - - - 

21. อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - - - - - - - 

22. ตาก จังหวัดตาก ชมเชย - - - - - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื        

1. บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา - - - - - - - 

2. ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา - - - - - - - 

3. สีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา - - - - - - - 

4. บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย - ชมเชย - - - - - 

5. นางรอง จังหวัดบุรีรัมย - - - - - - - 

6. สุรินทร จังหวัดสุรินทร - - - - - - - 

7. ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - - - จัดการที่ดี - - - 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

 

ภาค / เทศบาลเมอืง 
เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัลการบรหิารจัดการท่ีด ี

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

8. กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ - - - - - - - 

9. เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - - - - - - - 

10. วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลที่ 2 - - จัดการที่ดี - - - 

11. พบูิลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - - - - - จัดการที่ดี จัดการที่ดี 

12. อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ - - - - - - - 

13. ยโสธร จังหวัดยโสธร - - - - - - - 

14. รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด - รางวัลที่ 1 - จัดการที่ดี จัดการที่ดี - - 

15. มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม - - - - - - - 

16. เมอืงพล จังหวัดขอนแกน - - - - - - - 

17. บานไผ จังหวัดขอนแกน - - - - - - - 

18. ชุมแพ จังหวัดขอนแกน - - - - - - - 

19. ชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ - - - - - - - 

20. เลย จังหวัดเลย - - - - - - - 

21. หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู - - - - - - - 

22. โนนสูง-นํ้าคํา จังหวัดอุดรธานี  - - - - - - - 

23. บานดุง จังหวัดอุดรธานี  - - - - - - - 

24. หนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี  - - - - - - - 

25. หนองคาย จังหวัดหนองคาย - - จัดการที่ดี จัดการที่ดี - - - 

26. ทาบอ จังหวัดหนองคาย - - - - - - - 

27. สกลนคร จังหวัดสกลนคร - - จัดการที่ดี - จัดการที่ดี - - 

28. นครพนม จังหวัดนครพนม  - - - - - - - 

29. เมอืงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  - รางวัลที่  3 จัดการที่ดี - - - - 

30. กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  ชมเชย  ชมเชย จัดการที่ดี - จัดการที่ดี - - 

ภาคกลาง        

1. บางกรวย จังหวัดนนทบุรี - - - - - - - 

2. บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  - - - - - - - 

3. บางศรีเมอืง จังหวัดนนทบุรี  - - - - - - - 

4. ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  - - - - - - - 

5. ลําสามแกว จังหวัดปทุมธานี - - - - - - - 

6. รังสิต จังหวัดปทุมธานี  - - - - - จัดการที่ดี - 

7. คูคต จังหวัดปทุมธานี  - - - - - - - 

8. คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  - - - - - - - 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

   ภาค / เทศบาลเมอืง 
เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัลการบรหิารจัดการท่ีด ี

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

9. ทาโขลง จังหวัดปทุมธานี  - - - - - - - 

10. สน่ันรักษ จังหวัดปทุมธานี  - - - - - - - 

11. สามพราน จังหวัดนครปฐม  - - - - - - - 

12. ไรขิง จังหวัดนครปฐม  - - - - - - - 

13. กระทุมลม จังหวัดนครปฐม - - - - - - - 

14. ออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร  - - - - - - - 

15. กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ชมเชย ชมเชย - - - - - 

16. ปากนํ้าสมุทรปราการ จังหวัสมุทรปราการ  - - - - - - - 

17. พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  - - - - - - - 

18. ลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ - - - - - - - 

19. สําโรงใต จังหวัดสมุทรปราการ  - - - - - - - 

20. นครนายก จังหวัดนครนายก  - - - - - - - 

21. สระบุรี จังหวัดสระบุรี  - - - - - - - 

22. แกงคอย จังหวัดสระบุรี  - - - - - - - 

23. พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  - - - - - - - 

24. ลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ชมเชย - - - - - จัดการที่ดี 

25. เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี  - - - - - - จัดการที่ดี 

26. บานหมี่ จังหวัดลพบุรี  - - - - - - - 

27. สิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี  - - - - - - - 

28. ชัยนาท จังหวัดชัยนาท  - รางวัลที่ 1 - - - - - 

29. อางทอง จังหวัดอางทอง - - - จัดการที่ดี จัดการที่ดี - - 

30. อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  - ชมเชย - - - - - 

31. เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  - - - - - - - 

32. สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  - - - จัดการที่ดี - - - 

33. สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  - - - - - - - 

34. สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  - ชมเชย - - - จัดการที่ดี - 

35. กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  - - - - - - - 

36. ทาเรอืพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี  - - - - - - - 

37. ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  - ชมเชย - จัดการที่ดี - - - 

38. บานโปง จังหวัดราชบุรี  - - - - - - - 

39. โพธาราม จังหวัดราชบุรี  - - - - - - - 

40. เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  - ชมเชย - - จัดการที่ดี - - 

41. ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  - - - - - จัดการที่ดี จัดการที่ดี 

42. ประจวบคีรีขันธ                    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

- - - - - - - 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

    ภาค / เทศบาลเมอืง 
เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัลการบรหิารจัดการท่ีด ี

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

43. หัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  - - - - - - - 

ภาคตะวันออก        

1. ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  - - - - จัดการที่ดี - - 

2. ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  - - - - - - - 

3. บานบึง จังหวัดชลบุรี  - รางวัลที่ 3 - - - - - 

4. พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  - - - - - - - 

5. แสนสุข จังหวัดชลบุรี  - - - - - - - 

6. สัตหบี จังหวัดชลบุรี  - - - - - - - 

7. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  - - - จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี 

8. บานสวน จังหวัดชลบุรี  - - - - - - - 

9. หนองปรอื จังหวัดชลบุรี  - - - - - - - 

10. มาบตาพุด จังหวัดระยอง  - - - - - - - 

11. บานฉาง จังหวัดระยอง  - - - - - - - 

12. จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  - - - - - - - 

13. จันทนิมติ  จังหวัดจันทบุรี - - - - - - - 

14. ขลุง จังหวัดจันทบุรี   ชมเชย  ชมเชย จัดการที่ดี - - จัดการที่ดี - 

15. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี  - - - - - - - 

16. ตราด จังหวัดตราด  - - จัดการที่ดี - จัดการที่ดี - - 

17. สระแกว จังหวัดสระแกว  - - - - - - - 

18. อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว - - - - - - - 

19. ปราจนีบุรี  จังหวัดปราจนีบุรี - ชมเชย - - - - - 

ภาคใต  
      

1. ชุมพร จังหวัดชุมพร  - - - - - - - 

2. หลังสวน จังหวัดชุมพร  - - - - - - - 

3. ระนอง จังหวัดระนอง  - - - - - - - 

4. พังงา จังหวัดพังงา - - - - - - - 

5. ตะก่ัวปา จังหวัดพังงา  - - - - - - - 

6. กระบ่ี จังหวัดกระบ่ี       - - - จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี จัดการที่ดี 

7. ปาตอง จังหวัดภูเก็ต  ชมเชย - - - - - - 

8. กะทู จังหวัดภูเก็ต  - - - - - - - 

9. นาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี  - - - - - - - 

10. ทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี ชมเชย - 
จัดการ

ดเีดน 
- จัดการที่ดี จัดการที่ดี - 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

 

ที่มา : กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น. (2551). เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัลการบรหิาร

จัดการที่ด.ี กรุงเทพมหานคร: กระทรวงมหาดไทย. หนา 151-152. 

หมายเหต:ุ ประชากรตัวอยางเทศบาลเมืองละ 2 คน รวมทัง้สิ้น 284 คน 

     เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัลรางวัลการบรหิารจัดการที่ด ีประจําป 2546–2552  

     จํานวน 41 แหง  
 

 2. ประชากรท่ีศกึษา   

การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย เปนการศึกษาพื้นที่เทศบาล

เมืองในประเทศไทย จํานวน 142 แหง โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ โดยทําการสัมภาษณ

เทศบาลเมือง ละ 2 คน จากนายกเทศมนตร ีและปลัดเทศบาล  รวม 142  แหง จํานวน 284 คน  

ภาค / เทศบาลเมือง 
เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัลการบรหิารจัดการท่ีด ี

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

11. เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  - - - - - - - 

12. ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  - - - - - - - 

13. ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  - - - - - - - 

14. กันตัง จังหวัดตรัง  - - - - - - - 

15. พัทลุง จังหวัดพัทลุง  รางวัลที่ 3 - - จัดการที่ดี - - - 

16. คลองแห จังหวัดสงขลา  - - - - - - - 

17. ควนลัง จังหวัดสงขลา  - - - - - - - 

18. คอหงส จังหวัดสงขลา  - - - - - - - 

19. บานพรุ จังหวัดสงขลา  - - - - - - - 

20. ปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา  - - - - - - - 

21. สะเดา จังหวัดสงขลา  - - - - - - - 

22. สิงหนคร จังหวัดสงขลา  - - - - - - - 

23. สตูล จังหวัดสตูล  - - - - - จัดการที่ดี - 

24. ปตตานี จังหวัดปตตานี  - - - จัดการที่ดี จัดการที่ดี - - 

25. นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  - - จัดการที่ดี - จัดการที่ดี - - 

26. ตากใบ จังหวัดนราธิวาส  - - - - - - - 

27. สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  - - - - - - - 

28. เบตง จังหวัดยะลา - - - - - - จัดการที่ดี 

        รวมที่ไดรับรางวัล 41  แหง  

           รวมทั้งหมด      142  แหง 
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ประกอบกับการตรวจสอบเอกสารการดําเนนิงานของเทศบาลโดยแบงประชากรในการศกึษาเพื่อ

ทําการเปรียบเทียบเทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ประจําป 2546–2552 ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และเทศบาลเมืองที่ไมเคยไดรับรางวัล ดังนี้ 

   

ตารางท่ี 21 การแบงชวงระดับเทศบาลเมอืงท่ีเคยไดรับรางวัล และไมเคยไดรับรางวัล 

เทศบาลเมอืงท่ีเคย

ไดรับรางวัล 
รายช่ือเทศบาลเมอืง 

จํานวน

เทศบาล 

1. เทศบาลเมืองที่ไดรับ

รางวัล  5 ป 

1. เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 1 แหง 

2. เทศบาลเมืองที่ไดรับ

รางวัล  4 ป 

1. เทศบาลเมืองกระบี ่ 2. เทศบาลเมืองศรรีาชา 
3. เทศบาลเมืองทาขาม 4. เทศบาลเมืองขลุง 
5. เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

5 แหง 

3. เทศบาลเมืองที่ไดรับ

รางวัล  3 ป 

1. เทศบาลเมืองเมืองรอยเอ็ด 1 แหง 

4. เทศบาลเมืองที่ไดรับ

รางวัล  2 ป 

1. เทศบาลเมืองตราด 2. เทศบาลเมืองนราธวิาส 
3. เทศบาลเมืองปตตาน ี 4. เทศบาลเมืองพัทลุง 
5. เทศบาลเมืองเพชรบุรี 6. เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
7. เทศบาลเมืองราชบุร ี 8. เทศบาลเมืองลพบุร ี
9. เทศบาลเมืองสกลนคร    10. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
11. เทศบาลเมืองกระทุมแบน 12. เทศบาลเมืองหนองคาย 
13. เทศบาลเมืองอางทอง 14. เทศบาลเมืองวารนิชําราบ 
15. เทศบาลเมืองพบิูลมังสาหาร  
16. เทศบาลเมืองชะอํา 

16  แหง 

5. เทศบาลเมืองที่ไดรับ

รางวัล  1 ป 

1. เทศบาลเมืองบานบงึ 2. เทศบาลเมืองตาก 

3. เทศบาลเมืองนาน 4. เทศบาลเมืองบุรรีัมย 

5. เทศบาลเมืองรังสติ 6. เทศบาลเมืองปราจีนบุร ี 

7. เทศบาลเมืองอโยธยา  8. เทศบาลเมืองหลมสัก  

9. เทศบาลเมืองปาตอง  10. เทศบาลเมืองศรษีะเกษ  

11. เทศบาลเมืองสตูล  12. เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี 

13. เทศบาลเมืองอุตรดติถ  14. เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา 

15. เทศบาลเมืองชัยนาท 16. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

17. เทศบาลเมืองเบตง 18. เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

     18  แหง 

เทศบาลเมืองที่ไมเคยไดรับรางวัล 101 แหง 

รวมทั้งสิ้น 142 แหง 
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 การนยิามตัวแปร 

  

 การนิยามตัวแปรเปนการอธิบายถึงคุณลักษณะหรือองคประกอบตางๆ ทั้งในดาน

สาเหตุของปญหา (ตัวแปรตน) และปญหาของการศกึษา (ตัวแปรตาม) ที่แปรเปลี่ยนไปในแต

ละหนวยของการศึกษา โดยจุดประสงคของการนิยามตัวแปรที่สําคัญก็เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ดัชน ี(Indexes) อันเปนคุณลักษณะที่สําคัญของตัวแปรตางๆ ในกรอบแนวคิดของการศึกษา 

จะประกอบดวยดัชนมีากบางนอยบางตามแตคุณลักษณะของตัวแปร ดังนั้นการเขียนนิยาม

ตัวแปรแตละตัวแปรจะตองครอบคลุมดัชนีของตัวแปรทุกดัชนี สวนลําดับของดัชนีนั้น อาจ

เปลี่ยนตําแหนงกันได   

 1. การนยิามตัวแปรตน 

จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลเมืองตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น พบวา 

บทบาทจากการบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะของเทศบาล ไดแก ดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว เม่ือเทศบาลมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแลวนาจะ

นําไปสูการบรรลุตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น โดยการบริหารงาน

เทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดังกลาว มีอิทธพิลที่นําไปสูการบรรลุตามหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ไมวาจะเปนการบริหารตามหลักเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน หลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล หลักการบริหาร

ภารกจิอยางมีประสทิธิภาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

หลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาล หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร สามารถสรุปไดดังตารางที่ 22 

2. การนยิามตัวแปรตาม 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 เกี่ยวกับการบรรลุการบริหารกิจการบานเมือง  

ที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะตาง  ๆไมวาจะเปนการบรหิารตามหลักเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน  หลักการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาล หลักการบรหิารภารกจิ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน หลักการ

ปรับปรุงภารกิจของเทศบาล หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร สามารถใหนยิามในการศกึษาได ดังตารางที่ 23 
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ตารางท่ี 22 การนยิามตัวแปรตน 

ตัวแปรตน นยิามตัวแปรตน 

IV1 โครงสรางพ้ืนฐาน   

IV1.1  ถนน ทางเดิน และทางเทา 

IV1.2  ไฟฟาสาธารณะ และทางระบายนํ้า 

IV1.3  แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค   

1. โครงสรางพ้ืนฐาน
IV1

 หมายถึง การบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานถนน ทางเดิน และ

ทางเทา
IV1.1

รวมถงึการบรหิารจัดการดานไฟฟาสาธารณะ 

และทางระบายน้ํา
IV1.2

 และการบริหารจัดการแหลงน้ํา

เพื่อการอุปโภค บรโิภค
IV1.3

  

IV2 การสงเสริมคุณภาพชีวติ   

IV2.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.2 การสงเสริมกฬีา 

IV2.3 การสงเสริมผูสูงอายุ 

        และผูดอยโอกาส 

IV2.4 งานสาธารณสุข 

IV2.5 การสงเสริมการพัฒนาสตรี 

        และการสงเสริมอาชีพ 

2. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
IV2

 หมายถึง การบริหาร

จัดการตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานการพัฒนา

เด็กและเยาวชน
IV2.1

 รวมถึงการบริหารจัดการดานการ

สงเสรมิกฬีา
IV2.2

 การสงเสริมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
IV2.3

 ดานงานสาธารณสุข
IV2.4

 และดานการสงเสริมการ

พัฒนาสตรแีละการสงเสรมิอาชพี
IV2.5

   

IV3 การจัดระเบยีบชุมชน แล 

     สังคม 

IV3.1 การปองกันและบรรเทา          

สาธารณภัย 

IV3.2 การดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

3. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
IV3

 หมายถึง การ

บริหารจัดการตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
IV3.1

 ไดแก การวางแผน

ดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
IV3.1.1

 และดาน

การดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
IV3.1.2

   

IV4 การอนุรักษทรัพยากร 

     ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

IV4.1 การจัดการสิ่งแวดลอม 

IV4.2 การสงเสรมิสิ่งแวดลอม 

 

4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
IV4

  

หมายถึง การบริหารจัดการตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะดานการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาล
IV4.1

  

ไดแก การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
IV4.1.1

 และใน

ดานการสงเสรมิสิ่งแวดลอม
IV4.1.2   

IV5 การสงเสริมศาสนาศลิปะ  

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   

      และการทองเท่ียว 

IV5.1 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น  

และการทองเที่ยว  

5. การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่น และการทองเท่ียว
IV5

 หมายถึง การบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานการสงเสรมิศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น  และการทองเที่ยว
IV5.1

  ไดแก  

การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม  และประเพณี
IV 5.1.1

  และ

ดานการสงเสรมิการทองเที่ยว
IV 5.1.2

    



 
119 

 
ตารางท่ี 23 การนยิามตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม นยิามตัวแปรตาม 

DV 1 ประโยชนสุขของประชาชน 

DV1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

DV1.2 จัดใหมีชองทางประจําสําหรับเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

DV1.3 การจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม

ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

DV1.4 การตรวจสอบหลักฐานการรับฟง

ความคิดเห็น 

DV1.5 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการบรหิาร

งบประมาณ  

DV1.6 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการบรหิาร

พัสดุเทศบาล  

DV1.7 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการโอน

งบประมาณรายจายประจําป 

DV1.8 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 

1. ประโยชนสุขของประชาชนDV1  หมายถงึ 

การบรหิารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น จากการ

เปดเผยขอมูลขาวสารDV1.1 การจัดให มี

ชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูล

ขาวสาร DV1.2  การจัดวางระบบการควบคุม

ภายในตามระเบียบคณะ กรรมการตรวจเงิน

แผนดินDV 1.3 การตรวจสอบหลักฐานการรับ

ฟงความคิดเห็นDV 1.4  การตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารการบริหารงบประมาณDV1.5 การ

ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการบริหารพัสดุ

เทศบาลDV1.6 เทศบาล มีการตรวจสอบ

หลักฐานเอกสารการโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปDV1.7และการตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณDV1.8  

DV 2 การบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์

ตอภารกจิของเทศบาล  

DV2.1 การแตงตัง้องคกรจัดทําแผนพัฒนาของ

เทศบาล 

DV2.2 การตรวจสอบหลักฐานการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป 

DV2.3 การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของ

ประชาคมทองถิ่นหรอืแผนชุมชนมา

บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

2. การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของเทศบาลDV2 หมายถึง การ

บริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นเพื่อเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล  จากการ

แตงตัง้องคกรจัดทําแผนพัฒนา ของเทศบาล 
DV2.1 การตรวจสอบหลักฐานการจัดทํ า

แผนพัฒนาสามปDV2.2 การนําโครงการ 

กิจกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรือ

แผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปDV2.3 

เทศบาล นําโครงการในแผนพัฒนาสามปมา 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 

ตัวแปรตาม นยิามตัวแปรตาม 

DV2.4  นําโครงการในแผนพัฒนาสามปมา

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
DV2.5  การตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 
DV2.6 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ

ราชการระหวางสวนราชการกับ
ผูบรหิารทองถิ่น 

DV2.7 การบูรณาการการปฏิบัตงิานรวม 
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  

DV2.8 การสงเสรมิพัฒนาความรู
ความสามารถใหแกขาราชการ 

           หรอืพนักงานทองถิ่น 
DV2.9 เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการประชุมสภาเทศบาล 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นDV2.5  การจัดทํา

ขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวน
ราชการกับผูบรหิารทองถิ่นDV 2.6 การบูรณาการ
การปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอ่ืนDV2.7 การสงเสริมพัฒนาความรู
ความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นDV2.8 และเทศบาลเปดโอกาส        

ใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภา
เทศบาลDV2.9  
  

DV 3 การบริหารภารกจิอยางมี
ประสทิธภิาพและเกดิความคุมคา
ในเชิงภารกจิ 

DV3.1 การจัดทําแผนดําเนนิงานแลวเสร็จ

ภายในกําหนด    
DV3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต 
อนุมัติ หรอืความเห็นชอบของ
เทศบาลภายในกําหนด  

DV3.3 มีกระบวนการแกไขปญหาความ

เดอืดรอนของประชาชน   

3. การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ มคาในเชิงภารกิ จDV3 
หมายถงึ การบรหิารจัดการเพื่อการบรรลุการ
บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจ 
ไดแก การจัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จ
ภายในกําหนดDV3.1 การแจงผลการพิจารณาให
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต 
อนุมัต ิหรอืความเห็นชอบของ เทศบาล ภายใน
กําหนดDV3.2  มีกระบวนการแกไขปญหาความ

เดอืดรอนของประชาชนDV3.3   

DV 4 การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  
DV4.1 เทศบาล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
DV4.2 เทศบาล มอบอํานาจการตัดสนิใจ 
DV4.3 เทศบาล มีการจัดทําแผนภูมิ

ข้ันตอนระยะเวลาการดําเนนิการ 

 

4. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 หมายถึง 
การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น จากการที่
เทศบาล มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4.1 
รวมถึงการที่เทศบาล มีการมอบอํานาจการ

ตัดสินใจDV 4.2 และเทศบาล มีการจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอนระยะเวลาการดําเนนิการDV4.3 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 

ตัวแปรตาม นยิามตัวแปรตาม 

DV 5 การปรับปรุงภารกจิของ

เทศบาล 

DV5.1 เทศบาล มีการพิจารณา 

ทบทวน ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกจิ   

DV5.2 เทศบาล จัดใหมีการจัดทํา

แกไข ปรับปรุง หรอืยกเลิก

เทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

5. การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5 หมายถงึ   

การบรหิารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกจิการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น จากการที่เทศบาลทําการ

ปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติงาน ไดแก เทศบาล มี

การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ยกเลกิภารกจิDV5.1 และเทศบาล จัดใหมีการจัดทํา

แกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศบัญญัติใหเหมาะสม

กับสถานการณDV5.2  

DV 6 การอํานวยความสะดวกและ 

         การตอบสนองความตองการ 

         ของประชาชน  

DV6.1 การกําหนดระยะเวลาแลว

เสร็จของงานบรกิาร

สาธารณะแตละงาน 

DV6.2 การเปดรับขอรองเรียน  

เสนอแนะ สอบถามหรอื

เสนอความคิดเห็นจาก

ประชาชน 

DV6.3 การจัดบริการเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกประชาชน  

6. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนDV6 หมายถึง การ

บริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น จากการที่เทศบาล จัด

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  ไดแก การกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จของงานบริการสาธารณะแตละงานDV6.1 

การเปดรับขอรองเรียน  เสนอแนะ สอบถามหรือ

เสนอความคิดเห็นจากประชาชนDV6.2 และการ

จัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนDV6.3  

   

 DV 7 การประเมนิผลการปฏบิัตกิาร 

DV7.1 กระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการของเทศบาล 

DV7.2 การประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ 

DV7.3 การประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชน 

7. การประเมินผลการปฏิบัติการDV7 หมายถึง  

การบรหิารจัดการเพื่อการบรรลุการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น จากการที่เทศบาลมีการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิาร ไดแก การมีกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลDV7.1 

เทศบาล การประเมินผลปฏิบัติราชการDV7.2 ตลอดจน

มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3  
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 การนยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปร 

  

 การนยิามปฏิบัติการดัชน ีเปนการนยิามปฏิบัตกิารที่มีตอจากการนิยามตัวแปรใหญ

การนยิามปฏิบัตกิารดัชนมีีจุดประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงตัวช้ีวัดตางๆ (Indicators) ของดัชนีที่

เปนคุณลักษณะสําคัญของตัวแปร คุณลักษณะ หรือดัชนีในแตละขอของแตละตัวแปรจะมี

เอกลักษณเฉพาะที่แยกจากกันได สามารถใชเปนตัวช้ีวัดซ่ึงเปนมาตรวัด (Scale) ของดัชนีได  

ดังนัน้การเขียนนยิามปฏิบัตกิารดัชนแีตละตัว จะตองครอบคลุมถงึตัวช้ีวัดของดัชนทีุกตัวช้ีวัด 

สวนลําดับของตัวช้ีวัดนัน้ อาจเปลี่ยนตําแหนงกันไดตามความเหมาะสม 
         1.นยิามปฏบิัตกิารดัชนขีองตัวแปรตน จากการศกึษาองคประกอบของการบรหิารงาน

เทศบาลเมืองแลวพบวา ดัชนช้ีีวัดถงึการบรหิารงานเทศบาลเมืองกลาวคอื การบรหิารงานเทศบาล

เมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย การบริหารงานเทศบาล

เมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานถนน ทางเดนิ  และทางเทา ดานไฟฟาสาธารณะ และทาง

ระบายน้ํา และดานแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ ประกอบดวย ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดาน

การสงเสริมกีฬา ดานการสงเสริมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ดานงานสาธารณสุข และดานการ

สงเสรมิการพัฒนาสตรแีละการสงเสรมิอาชีพ การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม ประกอบดวย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานการ

สงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวประกอบดวย การสงเสริม

ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว เม่ือนํามานยิามความหมายได ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 24 นยิามปฏบิัตกิารดัชนขีองตัวแปรตนดวยตัวช้ีวัด 

ดัชนขีองตัวแปรตน 
นยิามปฏบิัตกิารดัชนขีองตัวแปรตน                   

ดวยตัวช้ีวัด 

IV 1 โครงสรางพื้นฐาน   
IV1.1 ถนน ทางเดนิ และทางเทา 

IV1.1.1 การกอสรางถนน ทางเดนิ  และทางเทา 

IV1.1.1.1 โครงการบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 

IV1.1.1.2 การพิจารณาความคุมคาของประชาชน 

IV1.1.1.3 จัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําปและรายงาน

ผลการดําเนนิการตามแผน 

1. โครงสรางพื้นฐานIV1   

1.1 การบรหิารจัดการตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

ดานถนน ทางเดิน  และทางเทาIV1.1 หมายถึง การบริหาร

จัดการตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานถนน ทางเดิน 

และทางเทา ไดแก การกอสรางถนน  
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตน 
นยิามปฏบิัตกิารดัชนขีองตัวแปรตน                   

ดวยตัวช้ีวัด 
IV1.1.1.4 จัดทําแผนที่สังเขปแสดงขอมูลถนน  ทางเดิน   

             และทางเทา 

IV1.1.1.5 การกอสรางถนน  ทางเดนิ  และทางเทา 

           เปนไปตามมาตรฐาน 

IV1.1.2  การบํารุงรักษาถนน ทางเดิน  และทางเทา 

IV1.1.2.1  จัดทําประวัตทิะเบยีนถนนทุกสาย 

IV1.1.2.2  ถนนในความรับผดิชอบสามารถซอมไดไมนอย

กวารอยละ 50 

IV1.1.2.3 รวบรวมขอมูลความเสยีหายของถนน  ทางเดนิ  

และทางเทา  

IV1.1.2.4 วเิคราะหจัดลําดับกอนหลังในการซอม 

IV1.1.2.5 บํารุงรักษาสามารถดําเนนิการซอมแซม 

             ถนนที่ชํารุดไดภายใน 60 วัน 

ทางเดิน และทางเทาIV1.1.1 โดยการบรรจุโครงการใน

แผนพัฒนาทองถิ่นIV1.1.1.1 การพิจารณาความคุมคาของ

ประชาชนIV1.1.1.2 จัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป

และรายงานผลการดําเนนิการตามแผนIV1.1.1.3  จัดทําแผน

ที่สังเขปแสดงขอมูลถนน  ทางเดิน  และทางเทาIV1.1.1.4 

การกอสรางถนน  ทางเดิน และทางเทาเปนไปตาม

มาตรฐานIV1.1.1.5 ในดานการบํารุงรักษาถนน ทางเดิน  

และทางเทาIV1.1.2  โดยการจัดทําประวัติทะเบียนถนนทุก

สายIV1.1.2.1  ถนนในความรับผิดชอบสามารถซอมไดไม

นอยกวารอยละ 50IV1.1.2.2 รวบรวมขอมูลความเสียหาย

ของถนน  ทางเดนิ  และทางเทาIV1.1.2.3 วิเคราะหจัดลําดับ

กอนหลังในการซอมIV1.1.2.4บํารุงรักษาสามารถดําเนินการ

ซอมแซมถนนที่ชํารุดไดภายใน 60 วันIV1.1.2.5 

IV1.2  ไฟฟาสาธารณะ และทางระบายน้ํา 

IV1.2.1  การใหบรกิารไฟฟาสาธารณะของทองถ่ิน 

IV1.2.1.1 สํารวจความคดิเห็นหรือความตองการของ  

            ประชาชน 

IV1.2.1.2 นําผลการสํารวจมาพจิารณาดําเนนิการ 

IV1.2.1.3 ถนนสายหลักทุกสายมีการตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะ 

IV1.2.1.4 แตงตัง้เจาหนาที่รับผดิชอบแจงเหตุ  

IV1.2.1.5 มีจุดรับแจงเหตุและประสานการแกไขปญหา 

                เกี่ยวกับไฟฟา 

  IV1.2.2  กําหนดแผนและขอมูลทางระบายน้ํา 
IV1.2.2.1 การรวบรวมขอมูลสภาพพื้นที่  ระบบโครงขาย  

             ถนน  ทางระบายน้ํา   

IV1.2.2.2 ศกึษาสภาพปญหาที่เกดิจากการระบายน้ํา 

IV1.2.2.3 มีแผนการจัดระบบระบายน้ํา 

IV1.2.2.4 เทศบาลมีการแตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

IV1.2.2.5 มีวัสดุอุปกรณในการดําเนนิการอยางมีมาตรฐาน 

IV1.3 แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บรโิภค   

 IV1.3.1 การวางแผนจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภค บรโิภค 
IV1.3.1.1 มีขอมูลแหลงน้ํา  

IV1.3.1.2 มีการประมาณการปริมาณความตองการใช  

            น้ํา 

IV1.3.1.3 มีการสํารวจขอมูลความตองการใชน้ํา   

IV1.3.1.4 มีแผนการจัดหาหรือใหบริการน้ํา  

IV1.3.1.5 มีแผนการบํารุงรักษาอนุรักษแหลงน้ํา  

IV1.3.2 การดําเนนิงานเพ่ือใหบรกิารน้ําเพ่ือการอุปโภค  

           บรโิภค 

    1.2 การบรหิารจัดการดานไฟฟาสาธารณะ และ

ทางระบายน้ําIV1.2 หมายถึง การบริหารจัดการดาน

ไฟฟาสาธารณะ ไดแก การใหบริการไฟฟาสาธารณะของ

ทองถิ่นIV1.2.1  โดยการสํารวจความคิดเห็นหรือความ

ตองการของประชาชนIV1.2.1.1     

นําผลการสํารวจมาพิจารณาดําเนินการIV1.2.1.2   ถนนสาย

หลักทุกสายมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะIV1.2.1.3 แตงตั้ง

เจาหนาที่รับผิดชอบแจงเหตุIV1.2.1.4  มีจุดรับแจงเหตุและ

ประสานการแกไขปญหาเกี่ยวกับไฟฟาIV1.2.1.5  และดาน

กําหนดแผนและขอมูลทางระบายน้ําIV1.2.2   โดย การรวบรวม

ขอมูลสภาพพื้นที่  ระบบโครงขายถนน  ทางระบายน้ํา 
IV1.2.2.1  ศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากการระบายน้ําIV1.2.2.2    

มีแผนการจัดระบบระบายน้ําIV1.2.2.3  เทศบาลมีการแตงตั้ง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ IV1.2.2.4 มีวัสดุ อุปกรณในการ

ดําเนนิการอยางมีมาตรฐานIV1.2.2.5 

      1.3 การบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคIV1.3 หมายถึง การบริหารจัดการแหลงน้ําไดแก  

การวางแผนจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคIV1.3.1  โดย

การมีขอมูลแหลงน้ําIV1.3.1.1มีการประมาณการปริมาณ

ความตองการใชน้ําIV1.3.1.2 มีการสํารวจขอมูลความตอง 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตน นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตนดวยตัวช้ีวัด 
IV1.3.2.1 มีหนวยงานผลติน้ําสะอาด   

IV1.3.2.2 มีเจาหนาที่แจงเหตุหรือปญหาการใชน้ํา 

IV1.3.2.3 ใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ 

IV1.3.2.4 มีการรณรงคใหประชาชนกักเก็บน้ํา 

IV1.3.2.5 มีการวางแผนปองกันการขาดแคลนน้ําของทองถิ่น 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวิีต   

 IV2.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

      IV2.1.1 การวางแผน พัฒนาเด็กและเยาวชน  

IV2.1.1.1  มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.1.1.2  จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.1.1.3  การสํารวจและการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็ก                    

               ทุกประเภท 

IV2.1.1.4  มีผูทรงคุณวุฒิ  หนวยงานตางๆ   กําหนดนโยบาย        

              และแผนการ 

IV2.1.1.5  มีหนวยงาน หรือองคกรประชาชน หรือประชาชน         

              รวมดําเนนิการ 

  IV2.1.2 จัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

IV2.1.2.1 ดําเนนิการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 

IV2.1.2.2 สนับสนุนการจัดกจิกรรมใหความรูและพัฒนา 

             ทักษะแกเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง 
IV2.1.2.3 จัดกจิกรรมใหความรูแกบดิา  มารดาในการ เลี้ยงดู 
              บุตร 
IV2.1.2.4 สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมใน

กจิกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
IV2.1.2.5 จัดกจิกรรมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความคดิเห็น

และมีสวนรวมในการพัฒนา 

 IV2.2 การสงเสรมิกีฬา 
  IV2.2.1  การบริหารจัดการการกีฬา 

IV2.2.1.1  จัดใหมีลานกฬีา  สนามกฬีา หรือสวนสุขภาพ          
ในชุมชน 

IV2.2.1.2  จัดใหมีอุปกรณกฬีาที่มีมาตรฐาน และระบบดูแล
รักษาอยางด ี

IV2.2.1.3  มีการแตงตัง้เจาหนาที่จัดกจิกรรมดานกจิกรรม    
การกฬีา 

IV2.2.1.4  การเผยแพรความรูขาวสารการกฬีา 
IV2.2.1.5  สนับสนุนใหมีการเลนกีฬา  ออกกําลังกาย 

IV2.2.2  การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกีฬา 
IV2.2.2.1 กจิกรรมรณรงคเพื่อใหประชาชนตระหนักและ

เห็นคุณคาของการเลนกฬีา 
IV2.2.2.2  สงเสริมการจัดตั้งกลุมกฬีาประเภทตางๆ  
 IV2.2.2.3 สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพ

ประชาชน  
IV2.2.2.4 การประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทํา 

ช่ือเสยีง  ผูทําประโยชนดานกฬีา 
IV2.2.2.5 ดําเนินการหรือประสานงานสนับสนุน           

สรางเครือขายดานกฬีา 

การใชน้ําIV1.3.1.3  มีแผนการจัดหาหรอืใหบรกิารน้ําIV1.3.1.4  มี

แผนการบํารุงรักษาอนุรักษแหลงน้ําIV1.3.1.5 และดานการ

ดําเนนิงานเพื่อใหบรกิารน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค IV1.3.2  

โดยการมีหนวยงานผลติน้ําสะอาดIV1.3.2.1  มีเจาหนาที่แจง

เหตุหรือปญหาการใชน้ําIV1.3.2.2 ใหบริการน้ําสะอาดเพื่อ

การบรโิภคที่เพยีงพอIV1.3.2.3 มีการรณรงคใหประชาชนกัก

เก็บน้ําIV1.3.2.4  มีการวางแผนปองกันการขาดแคลนน้ําของ

ทองถิ่นIV1.3.2.5 

2. การสงเสรมิคุณภาพชีวิตIV2 

2.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชนIV2.1 หมายถึง การ

บรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไดแก การวางแผนพัฒนา

เด็กและเยาวชนIV2.1.1 โดยการ จัดทําแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนIV2.1.1.1 จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนIV2.1.1.2 การสํารวจและการจัดทําฐานขอมูล

เกี่ยวกับเด็กทุกประเภทIV2.1.1.3 มีผูทรงคุณวุฒิ หนวยงาน

ตางๆ กําหนดนโยบายและแผนการIV2.1.1.4 และมีหนวยงาน 

หรอืองคกรประชาชน หรอืประชาชนรวมดําเนนิการIV2.1.1.5  

ดานการจัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนIV2.1.2โดยการดําเนนิการสนับสนุนงบประมาณ 

 เพื่อพัฒนาเด็กเล็กIV2.1.2.1สนับสนุนการจัดกจิกรรมให
ความรูและพัฒนาทักษะแกเด็กและเยาวชนอยาง
ตอเนื่องIV2.1.2.2  จัดกจิกรรมใหความรูแกบดิา มารดาใน
การเลี้ยงดูบุตรIV2.1.2.3 สงเสรมิใหครอบครัวและชุมชนเขา
มามีสวนรวมในกจิกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
IV2.1.2.4  และจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนาIV2.1.2.5 

2.2 การสงเสริมกีฬาIV2.2 หมายถึง การบริหาร
จัดการการกีฬาIV2.2.1  โดยการจัดใหมีลานกีฬา  สนาม
กฬีา หรอืสวนสุขภาพ ในชุมชนIV2.2.1.1 จัดใหมีอุปกรณกีฬาที่
มีมาตรฐาน และระบบดูแลรักษาอยางดีIV2.2.1.2  มีการแตงตั้ง
เจาหนาที่ จัดกิจกรรมดานกิจกรรมการกีฬาIV2.2.1.3  การ
เผยแพรความรูขาวสารการกีฬาIV2.2.1.4  และสนับสนุนใหมี
การเลนกีฬา  ออกกําลังกายIV2.2.1.5 ดานการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมกีฬา IV2.2.2 โดยการจัดกิจกรรมรณรงค
เพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็นคุณคาของการเลน
กฬีาIV2.2.2.1 สงเสรมิการจัดตัง้กลุมกฬีาประเภท 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตน นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตนดวยตัวช้ีวัด 
IV2.3  การสงเสรมิผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

IV2.3.1 การสงเสริมผูสูงอายุ 

IV2.3.1.1 มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูสูงอาย ุ
IV2.3.1.2 จัดกจิกรรมใหบริการผูสูงอาย ุ
IV2.3.1.3 สงเสริมการรวมกลุมหรือจัดกจิกรรมของชมรม/ 

กลุมผูสูงอายุ 
IV2.3.1.4  จัดกจิกรรมรณรงคใหคนในครอบครัวและชุมชน 

เห็นคุณคาผูสูงอาย ุ
IV2.3.1.5 จัดกจิกรรมเสงเสริมใหผูสูงอายุทําประโยชนแก

สังคม 

   IV2.3.2 การพัฒนาและสังเคราะหผูดอยโอกาส 
IV2.3.2.1 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูดอยโอกาส/ผูพกิาร 
IV2.3.2.2 ผูรับผดิชอบ มีความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนคน

พกิาร และสทิธปิระโยชนของคนพกิารที่จดทะเบยีน  
IV2.3.2.3 การประชุมประชาคมหมูบาน/ทองถิ่น  คัดเลอืกคนพกิาร

ที่สมควรไดรับเบี้ยยังชีพ 
IV2.3.2.4 มีโครงการหรือกจิกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

พกิาร 
IV2.3.2.5 จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมใหคนพิการและผูดอยโอกาส

ทําประโยชนแกสังคม 

 IV2.4 งานสาธารณสุข 

   IV2.4.1 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานสาธารณสุข 

IV2.4.1.1 การจัดทําแผนพัฒนางานสาธารณสุข 

IV2.4.1.2 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

IV2.4.1.3 เผยแพรขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข  

IV2.4.1.4 จัดสนับสนุนใหมีกจิกรรมปองกันควบคุมได 

             มาตรฐาน อย. 

IV2.4.1.5 สนับสนุนงานสาธารณสุขรวมกับหนวยงานหรือ 

             เทศบาลอ่ืน 

   IV2.4.2 การสงเสริมงานสาธารณสุข 

IV2.4.2.1 สงเสริมใหหญิงมีครรภและหลังคลอด ไดรับ 

             ความรูในการดูแลสุขภาพ 

IV2.4.2.2 สนับสนุนกจิกรรมปลูกฝงนิสัยการบริโภคอาหารที่

             มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 

IV2.4.2.3 สนับสนุนจัดกจิกรรมเผยแพรความรูเร่ืองอาหาร  

              ยา  เคร่ืองสําอางที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน อย.  

IV2.4.2.4 ประสานหนวยงานหรือองคกรเพื่อสราง   

เครือขายงานสาธารณสุข 

IV2.5 การสงเสรมิการพัฒนาสตรแีละการสงเสรมิ

อาชพี 

 IV2.5.1 การสงเสริมการพัฒนาสตรี 

IV2.5.1.1  มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวติของสตรี  

 ในแผนพัฒนาทองถิ่น 

IV2.5.1.2  มีกจิกรรมสงเสริมการรวมกลุมของสตรี 

ตางๆIV2.2.2.2  สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพดูแลรักษา
สุขภาพประชาชนIV2.2.2.3 การประชาสัมพันธยกยองเชิดชู
เกียรติแกผูทําชื่อเสียง  ผูทําประโยชนดานกีฬา IV2.2.2.4  
และดําเนนิการหรอืประสานงานสนับสนุนสรางเครือขาย
ดานกฬีาIV2.2.2.5 

2.3 การสงเสริมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส IV2.3  
หมายถึง การบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
ดานการสงเสริมผูสูงอายุIV2.3.1  โดยการสํารวจและ
จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุIV2.3.1.1 จัดกิจกรรมใหบริการ
ผูสูงอายุIV2.3.1.2 สงเสริมการรวมกลุมหรือจัดกิจกรรม
ของชมรม/กลุมผูสูงอายุIV2.3.1.3 จัดกิจกรรมรณรงคให
คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณคาผูสูงอายุ IV2.3.1.4  
และจัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิใหผูสูงอายุทําประโยชนแก
สังคมIV2.3.1. ดานการพัฒนาและสังเคราะหผูดอยโอกาส
IV2.3.2  โดยการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูดอยโอกาส/ผู
พกิาร IV2.3.2.1 ผูรับผดิชอบ มีความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียน
คนพิการ และสิทธิประโยชนของคนพิการที่จดทะเบียน
IV2.3.2.2การประชุมประชาคมหมูบาน/ทองถิ่น  คัดเลือกคน
พิการที่สมควรไดรับเบี้ยยังชีพ IV2.3.2.2 มีโครงการหรือ
กจิกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการIV2.3.2.3 และ
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหคนพิการและผูดอยโอกาส
ทําประโยชนแกสังคมIV2.3.2.4 

2.4 งานสาธารณสุ ข IV2.4หมายถึ ง การบริ การ

สาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะในการสนับสนุน

การจัดกิจกรรมดานสาธารณสุขIV2.4.1  โดยเริ่มจากการจัดทํา

แผนพัฒนางานสาธารณสุขIV2.4.1.1 การพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข IV2.4.1.2  เผยแพรขอมูลขาวสารดาน

สาธารณสุขIV2.4.1.3  จัดสนับสนุนใหมีกิจกรรมปองกันควบคุม

ไดมาตรฐาน อย.IV2.4.1.4  และการสนับสนุนงานสาธารณสุข

รวมกับหนวยงาน หรือเทศบาล อ่ืนๆIV2.4.1.5  ในดานการ

สงเสริมงานสาธารณสุขIV2.4.2  โดยการสงเสริมใหหญิงมี

ครรภและหลังคลอด  ไดรับความรูในการดูแลสุขภาพIV2.4.2.1  

สนับสนุนกิจกรรมปลูกฝงนิสัยการบริโภคอาหารที่ มี

คุณภาพและถูกสุขลักษณะIV2.4.2.2  สนับสนุนจัดกิจกรรม

เผยแพรความรูเรื่องอาหาร  ยา  เครื่องสําอางที่ปลอดภัยได

มาตรฐาน อย.IV2.4.2.3  และการประสานหนวยงานหรือองคกร

เพื่อสรางเครอืขายงานสาธารณสุขIV2.4.2.4 
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IV2.5.1.3  มีกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาอาชีพในกลุมของ

สตรี 

IV2.5.1.4  จัดกจิกรรมใหความรูเร่ืองตางๆ แกสตรี 

IV2.5.1.5  มีกจิกรรมสงเสริมใหสตรีหรือกลุมสตรีมีสวน

รวมในการ พัฒนาทองถิ่น 

IV2.5.2 การสงเสริมอาชีพ 

IV2.5.2.1  การสํารวจจัดทําฐานขอมูลกลุมอาชีพและ     

ภูมิปญญาทองถิ่น 

IV2.5.2.2  จัดกจิกรรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

IV2.5.2.3 สนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยี

วชิาชีพ การจัดการ  การตลาด 

IV2.5.2.4  สงเสริมการนําทรัพยากรหรือภูมิปญญา

ทองถิ่นมาเพิ่มมูลคาเพื่อยกระดับรายไดของ

ประชาชน 

 IV3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 IV3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

IV3.1.1 การวางแผนดําเนนิการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  
IV3.1.1.1 มีแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
IV3.1.1.2 มีการซักซอมแผนปองกันบรรเทา            
            สาธารณภัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
IV3.1.1.3 จัดอบรมทบทวนการปฏิบัตงิาน แก อปพร. 
IV3.1.1.4 มีระบบการแจงเตอืนประชาชนเกี่ยวกับ          
            สาธารณภัย 
IV3.1.1.5 เผยแพรความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและการ 
            ปองกัน 

IV3.1.2 การดําเนนิการปองกันและบรรเทา         

สาธารณภัย   
IV3.1.2.1 แตงตัง้ผูรับผดิชอบ 
IV3.1.2.2 จัดทําฐานขอมูลดานการปองกันบรรเทา        
             สาธารณภัย 
IV3.1.2.3 การจัดทําแผนกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยในเขต 
             เทศบาล 
IV3.1.2.4 มีอุปกรณหรือสนับสนุนเคร่ืองมอืบรรเทา       
             สาธารณภัย 
IV3.1.2.5 การจัดตัง้อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล 
             เรือน (อปพร.) 

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

IV4.1 การจัดการส่ิงแวดลอม 

IV4.1.1 การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

IV4.1.1.1 การวางแผนปองกันหรือแกไขปญหา 
            สิ่งแวดลอม 

2.5 การสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริม

อาชีพIV2.5 หมายถึง การบริการสาธารณะตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะดานการสงเสริมการพัฒนาสตรีIV2.5.1 โดย

มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในแผนพัฒนา

ทองถิ่นIV2.5.1.1 มีกิจกรรมสงเสริมการรวมกลุมของสตรี 
IV2.5.1.2 มีกจิกรรมสงเสรมิการพัฒนาอาชพีในกลุมของสตร ี
IV2.5.1.3 จัดกจิกรรมใหความรูเรื่องตางๆ แกสตรีIV2.5.1.4  และ

มีกจิกรรมสงเสริมใหสตรีหรือกลุมสตรีมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นIV2.5.1.4  ดานการสงเสรมิอาชพีIV2.5.2 โดยการ

สํารวจจัดทําฐานขอมูลกลุมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น
IV2.5.2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน IV2.5.2.2 

สนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีวิชาชีพ การ

จัดการการตลาดIV2.5.2.3 และการสงเสรมิการนําทรัพยากร

หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาเพิ่มมูลคาเพื่อยกระดับรายได

ของประชาชนIV2.5.2.4 

3. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม IV 3    

      3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย IV3.1  

หมายถงึ  การจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะ ไดแก  การวางแผนดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยIV3.1.1  โดยมีแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยIV3.1.1.1  มีการซักซอมแผนปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง IV3.1.1.2  จัดอบรมทบทวน

การปฏิบัติงาน แก อปพร.IV3.1.1.3  มีระบบการแจงเตือน

ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยIV3.1.1.4  และเผยแพรความรู

เกี่ยวกับสาธารณภัยและการปองกัน IV3.1.1.5  ดานการ

ดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยIV3.1.2  โดยการ

แตงตั้ งผูรับผิดชอบ IV3.1.2.1  จัดทําฐานขอมูลดานการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัยIV3.1.2.2  การจัดทําแผนกําหนด

พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลIV3.1.2.3 มีอุปกรณหรอืสนับสนุน

เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย IV3. 1.2.4และมีการจัดตั้ ง

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.)IV3.1.2.5 
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IV4.1.1.2 การดําเนนิโครงการดานสิ่งแวดลอม 

IV4.1.1.3 การแตงตัง้เจาหนาที่หรืออาสาสมัคร

รับผดิชอบ 

IV4.1.1.4 การสรางเครือขายความรวมมอืระหวาง

เทศบาลหรือกลุมตางๆ   

IV4.1.2  การสงเสริมสิ่งแวดลอม   

IV4.1.2.1 ประชาสัมพันธหรือรณรงคใหประชาชนมี

ความรูและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

IV4.1.2.2 จัดกจิกรรมสรางจิตสํานึกแกประชาชน  

IV4.1.2.3 จัดกจิกรรมรณรงคการลดปริมาณขยะ 

IV4.1.2.4 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดวย วธิี

ที่เหมาะสม 

IV4.1.2.5 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ 
IV 5  การสงเสรมิศาสนาศลิปะ 

วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น และ
การทองเที่ยว 

IV5.1 การสงเสรมิศาสนาศลิปะวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่นและการทองเท่ียว  

IV5.1.1 การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและ

ประเพณ ี 

IV5.1.1.1 รวมรวมจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนา  

              ศลิปะ  วัฒนธรรม ประเพณ ี และภูมิปญญา 

             ทองถิ่น 

IV5.1.1.2 จัดใหมีหรือสนับสนุนกจิกรรมที่สงเสริมความรูแก 

                    ประชาชนดานศาสนา ศลิปะ  วัฒนธรรม ประเพณ ี 

                    และภูมิปญญาทองถิ่น 

IV5.1.1.3 การยกยองเชิดชูปราชญชาวบาน และภูมิ 

             ปญญาทองถิ่น 

IV5.1.1.4 จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมแนวทางการดําเนินชีวติ 

                  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

IV5.1.1.5 จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

  IV5.1.2 การสงเสริมการทองเท่ียว 

IV5.1.2.1 จัดกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาแหลง 

            ทองเที่ยว 

IV5.1.2.2 จัดใหมีศูนยหรือเอกสารบริการขอมูล 

             สําหรับนักทองเที่ยว 

IV5.1.2.3 จัดทําแผนหรือการดําเนนิการเพื่อสงเสริม 

             การทองเที่ยว 

IV5.1.2.4 จัดกจิกรรมสงเสริมใหประชาชนเขามามี 

             สวนรวมในการกํากับดูแลรักษา 

             สภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยว 

IV5.1.2.5 จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

             ของทองถิ่น 

4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมIV4   

4.1 การจัดการสิ่งแวดลอมIV4.1  หมายถึง การบริหาร

จัดการตามาตรฐานบริการสาธารณะดานสิ่งแวดลอมIV4.1.1  

โดยการวางแผนปองกันหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมIV4.1.1.1  

การดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอมIV4.1.1.2  การแตงตั้ง

เจาหนาที่หรืออาสาสมัครรับผิดชอบ IV4.1.1.3 การสราง

เครอืขายความรวมมือระหวางเทศบาล หรือกลุมตางๆIV4.1.1.4  

ดานการสงเสริมสิ่งแวดลอมIV4.1.2  โดยการประชาสัมพันธ

หรือรณรงคใหประชาชนมีความรูและอนุรักษสิ่งแวดลอม
IV4.1.2.1 จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกแกประชาชนIV4.1.2.2  จัด

กจิกรรมรณรงคการลดปรมิาณขยะIV4.1.2.3  การกําจัดขยะมูล

ฝอย  และสิ่งปฏิกูล ดวยวิธีที่เหมาะสมIV4.1.2.4  มีชองทางรับ

ฟงความคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะIV4.1.2.5 

5. การสงเสรมิศาสนาศลิปะ  วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นและการทองเที่ยวIV 5   

         5.1 การส ง เสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม    
ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวIV5.1 หมายถึง การ
บริหารจัดการตามมาตรฐานบริการสาธารณะในการ
สงเสริมดานศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี IV5.1.1  
โดยการรวมรวมจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น IV5.1.1.1  จัดให
มีหรอืสนับสนุนกจิกรรมที่สงเสรมิความรูแกประชาชนดาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญา
ทองถิ่นIV5.1.1.2 การยกยองเชิดชูปราชญชาวบาน  และภูมิ
ปญญาทองถิ่นIV5.1.1.3 จัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิแนวทางการ
ดําเนนิชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงIV5.1.1.4 และ
จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวIV5.1.1.5 ดานการ
สงเสรมิการทองเที่ยว IV5.1.2  โดยการจัดกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวIV5.1.2.1  จัดใหมีศูนยหรอืเอกสาร
บริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว IV5.1.2.2จัดทําแผนหรือ
การดําเนินการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว IV5.1.2.3 จัด
กิจกรรมสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
กํากับดูแลรักษาสภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยวIV5.1.2.4 และ
จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของทองถิ่น
IV5.1.2.5 
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2. นยิามปฏบิัตกิารดัชนีของตัวแปรตาม จากการศึกษาองคประกอบของหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองทีด่ขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ดัชนีช้ีวัดถึงการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น กลาวคือ หลักประโยชนสุขของประชาชน ประกอบดวย การเปดเผย

ขอมูลขาวสาร การจัดใหมีชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร การจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ การตรวจสอบหลักฐานการรับฟงความ

คิดเห็น การบรหิารงบประมาณ ดานการบรหิารพัสดเุทศบาล การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

และการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ หลักการบริหารงาน

เพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาล ประกอบดวย การแตงตัง้องคกรจัดทําแผนพัฒนา

ของเทศบาล การจัดทําแผนพัฒนาสามป การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่น

หรือแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป การนําโครงการในแผนพัฒนาสามป มาจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทําขอตกลงใน

การปฏิบัตริาชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน การสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือ

พนักงานทองถิ่น และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาเทศบาล หลักการ

บริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ประกอบดวย  การ

จัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จภายในกําหนด การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบของเทศบาล ภายในกําหนด มีกระบวนการ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

เทศบาล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เทศบาลมอบอํานาจการตัดสินใจ และเทศบาลมีการจัดทํา

แผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการดําเนินการ หลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาล ประกอบดวย 

เทศบาล มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ และเทศบาลจัดใหมีการ

จัดทําแกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ หลักการอํานวยความ

สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ประกอบดวย การกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จของงานบริการสาธารณะแตละงาน การเปดรับขอรองเรียน เสนอแนะ สอบถามหรือ

เสนอความคิดเห็นจากประชาชน และการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน และ 

หลักการประเมินผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาล  การประเมินผลปฏิบัติราชการ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ซ่ึงเม่ือ

นํามานยิามความหมายไดดังนี้   
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ตารางท่ี 25 นยิามปฏบิัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด 

ดัชนขีองตัวแปรตาม นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด 

DV1 ประโยชนสุขของประชาชน 
   DV1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

DV1.1.1 การจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร 
DV1.1.2 การแตงตัง้เจาหนาที่รับผิดชอบ 
DV1.1.3 จัดวางเอกสารขอมูลครบตามจํานวน 
DV1.1.4 มีระบบการใหและรับขอมูลขาวสาร 
DV1.1.5 มีชองทางการเขาถึงขาวสาร 

DV1.2 จัดใหมชีองทางประจําสําหรับเผยแพร 
       ขอมูลขาวสาร 
DV1.2.1 บอรดประชาสัมพันธ 
DV1.2.2 สื่อสิ่งพมิพ 
DV1.2.3 หอกระจายขาว 
DV1.2.4 วทิยุชุมชน  
DV1.2.5 วทิยุกระจายเสยีง 
DV1.2.6 โทรทัศน 
DV1.2.7 บอรดประชาสัมพันธ 
DV1.2.8 เว็บไซต 
 

DV1.3 การจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม 
         ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ   
   DV1.3.1 การสํารวจการวางโครงสรางขององคการ 
   DV1.3.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผล 

ระบบ การควบคุมภายใน 
   DV1.3.1.2 แตงตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผล ใน

ระดับหนวยงานยอย และระดับองคกร 
   DV1.3.1.3 ผูบริการมีหนังสอืแจงใหทุกสํานักตดิตาม

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
   DV1.3.1.4 คําสั่งแบงงานภายในของสํานักชัดเจนและเปน

ปจจุบัน 
DV1.3.2 การจัดทํารายงานผลการประเมินความ เพยีงพอ 
             และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
DV1.3.3 การจัดสงรายงานการประเมินความเพียงพอและ 
            ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 

DV1.4 การตรวจสอบหลักฐานการรับฟง                     
ความคดิเห็น 

DV1.4.1 ตู หรือกลองรับความคดิเห็น 
DV1.4.2 จัดประชุมประชาคม 
DV1.4.3 การสํารวจความคิดเห็น 
DV1.4.4 การรับฟงความคดิเห็นผานทางเว็ปไซต 
DV1.4.5 เขารวมรับฟงในการประชุมสภาเทศบาล 
DV1.4.6 ตูไปรษณีย 

DV1.5 การบรหิารงบประมาณ  
DV1.5.1 จัดทําเทศบัญญัต ิ
DV1.5.2 สงสําเนาประกาศงบประมาณรายจายใหผู 
            กํากับดูแลภายใน 15 วัน 
DV1.5.3 จัดทํารายงานขอมูลรายรับรายจายงบประมาณ 
DV1.5.4 การตรวจสอบภายในในการจัดทํารายงานขอมูล 
            รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป 
            อยางสมํ่าเสมอ 
 DV1.5.5 ไมมีขอทักทวงการตัง้งบประมาณรายจาย

ประจําปจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. ประโยชนสุขของประชาชนDV1   
      1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารDV1.1 หมายถึง  การ
บริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ของทองถิ่น จากการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยการการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลขาวสารDV 1.1.1 การแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบ DV 1.1.2 
การจัดวางเอกสารขอมูลครบตามจํานวน DV 1.1.3 มีระบบการให
และรับขอมูลขาวสาร DV 1.1.4 และมชีองทางการเขาถึงขาวสาร DV 

1.1.5   
1.2 การจัดใหมีชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูล

ขาวสารDV1.2 หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการ
บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดีของทองถิ่น จากการจัดใหมีชองทาง
ประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารโดยการจัดใหมีบอรด
ประชาสัมพันธ DV1.2.1 สื่อส่ิงพิมพDV1.2.2 หอกระจายขาวDV 1.2.3 
วิทยุชุมชนDV1.2.4 วิทยุกระจายเสียงDV1.2.5 โทรทัศน DV1.2.6 บอรด
ประชาสัมพันธ DV1.2.7 และเว็ปไซต DV1.2.8    

1.3 การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินDV 1.3หมายถึง การบริหาร
จัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ
ทองถิ่นจากการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยการสํารวจการวาง
โครงสรางขององคการDV 1.3.1ไดแก คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในDV1.3.1.1 มีหนังสือ
แจงใหทุกสํานักติดตามประเมนิผลระบบควบคุมภายในมีคําส่ัง
แบงงานภายในของสํานักชัดเจนและเปนปจจุบัน และมีการ
จัดทํารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบควบคุมภายในDV 1.3.2 รวมถงึการรายงานจุดออนของ
ระบบควบคุมภายในDV1.3.3 

1.4 การตรวจสอบหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นDV1.4  
หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการ
บานเมอืงท่ีดีของทองถิ่นจากการตรวจสอบหลักฐานการรับฟง
ความคิดเห็นโดยการจัดใหมีตู หรือกลองรับความคิดเห็น DV 1.4.1  
การจัดประชุมประชาคมDV 1.4.2  การสํารวจความคิดเห็นDV 1.4.3 การ
รับฟงความคิดเห็นผานทางเว็ปไซต DV 1.4.4  เขารวมรับฟงในการ
ประชุมสภาเทศบาลDV1.4.5 ตูไปรษณยี DV 1.4.6 

1.5 การบริหารงบประมาณDV 1.5 หมายถงึ การบริหาร
จัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ
ทองถิ่นจากการบริหารงบประมาณโดยการจัดทําเทศบัญญัติ 
DV 1.5.1 สงสําเนาประกาศงบประมาณรายจายใหผูกํากับดูแล
ภายใน 15 วันDV 1.5.2 การจัดทํารายงานขอมูลรายรับรายจาย
งบประมาณ DV 1.5.3 การตรวจสอบภายในในการจัดทํารายงาน
ขอมูลรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปอยาง
สม่ําเสมอDV1.5.4 และการไมมีขอทักทวงการต้ังงบประมาณ
รายจายประจําปจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของDV1.5.5  
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด 

  DV1.6 การบรหิารพัสดุเทศบาล 

DV1.6.1 จัดทํารายงานขออนุมัตจัิดซื้อจัดจาง  

DV1.6.2 แตงตัง้ผูแทนชุมชนหรือประชาคมเปน 

           กรรมการ 

DV1.6.3 เผยแพรเอกสารการสอบราคาประกวด 

            ราคาตามหลักเกณฑที่กําหนด 

DV1.6.4 จัดทําปายประชาสัมพันธงานกอสรางในพื้นที ่

DV1.6.5 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางสําหรับการ 

            ตรวจดูของประชาชน 

DV1.6.6 จัดทําทะเบยีนคุมครุภัณฑ 

 DV1.7 การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

 DV1.8 การเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 

DV2 การบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิ

ตอภารกจิของเทศบาล  

  DV2.1  การแตงต้ังองคกรจัดทําแผนพัฒนา  

             ของเทศบาล 

  DV2.2  การจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 DV2.2.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีการประชุม 

            รวมกับประชาคมทองถิ่นเพื่อกําหนดประเด็น 

            การพัฒนา 

 DV2.2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ 

             จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําราง 

             แผนพัฒนาสามป 

 DV2.2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

             เพื่อพจิารณารางแผนพัฒนาสามป 

 DV2.2.4 แจงแผนพัฒนาสามปที่ผูบริหารอนุมัตแิลวให 

             ผูที่เกี่ยวของทราบ 

 DV2.2.5 ปดประกาศแผนพัฒนาสามปใหประชาชน 

             ทราบ  

DV2.3  การนําโครงการ กิจกรรม ขอเสนอของ

ประชาคมทองถิ่นหรอืแผนชุมชนมาบรรจุ

ในแผนพัฒนาสามป 

DV2.4 นําโครงการในแผนพัฒนา สามป มาจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป 

DV2.5 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

1.6 ดานการบริหารพัสดุเทศบาล DV 1.6 หมายถึง  การ

บริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของ

ทองถิ่นจากการบริหารพัสดุเทศบาล  โดยการจัดทํารายงานขอ

อนุมัติจัดซื้อจัดจาง DV 1.6.1 แตงต้ังผูแทนชุมชนหรือประชาคม

เปนกรรมการ DV 1.6.2 เผยแพรเอกสารการสอบราคาประกวด

ราคาตามหลักเกณฑท่ีกําหนด DV 1.6.3 จัดทําปายประชาสัมพันธ

งานกอสรางในพื้นท่ี  DV 1.6.4  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

สําหรับการตรวจดูของประชาชน DV 1.6.5จัดทําทะเบียนคุม

ครุภัณฑ DV1.6.6   

1.7 การโอนงบประมาณรายจายประจําป DV 1.7    

หมายถงึ เทศบาลมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารรายการ

การโอนงบประมาณรายจายประจําป   

1.8 การเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณDV 1.8หมายถึง การตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณของเทศบาล    

2. การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

เทศบาล DV 2  

2.1 การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 
DV 2.1 หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของเทศบาล จากการแตงต้ังองคกรจัดทําแผนพัฒนา

ของเทศบาล   

2.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามป DV 2.2 หมายถึง การ

บริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

ทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นมกีารประชุมรวมกับประชาคมทองถิ่นเพื่อกําหนดประเด็น

การพัฒนา DV 2.2.1  การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป DV 2.2.2 

การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาราง

แผนพัฒนาสามปDV 2.2.3 แจงแผนพัฒนาสามปท่ีผูบริหารอนุมัติ

แลวใหผูท่ีเกี่ยวของทราบDV 2.2.4 และปดประกาศแผนพัฒนาสามป

ใหประชาชนทราบ DV 2.2..5 

2.3 การนําโครงการ กิจกรรม ขอเสนอของประชาคม

ทองถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป DV2.3
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด 
DV2.5.1 การแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและ 

           ประเมินผลถูกตองตามระเบียบ 

DV2.5.2 การประชุมกําหนดแนวทาง  วธิีการในการ 

            ประเมินผล 

DV2.5.3 ดําเนนิการตดิตามและประเมินผลการ 

            ดําเนนิการตามแผนพัฒนาและจัดทํารายงาน 

            ลงขอมูลในระบบ e-plan 

DV2.5.4 รายงานผลและขอเสนอแนะตอสภาและ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

DV2.5.5 ประกาศผลการตดิตามประเมินผลใหประชน

ทราบ 

DV2.6 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการ 

          ระหวางสวนราชการกับผูบรหิารทองถิ่น 

DV2.7 การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ 

         เทศบาล อื่น 

DV2.8 การสงเสรมิพัฒนาความรูความสามารถ 

          ใหแกขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่น 
DV2.8.1 เทศบาลจัดฝกอบรมเอง 

DV2.8.2 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

DV2.8.3 จัดใหมีการถายทอดเวทแีลกเปลี่ยนความรู 

DV2.8.4 จัดทําเอกสารเผยแพรใหแกบุคลากรเปน 

            ประจํา 

DV2.8.5 การตัง้งบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรไป 

            ศกึษาตอ 

DV2.9 เทศบาล เปดโอกาสใหประชาชนมสีวน 

         รวมในการประชุมสภาเทศบาล 
DV2.9.1 การกําหนดหลักเกณฑและวธิกีาร 

           ใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล 

DV2.9.2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟง 

            การประชุมสภาเทศบาล 

DV2.9.3 มีการจัดสถานที่ใหประชาชนเขารับฟงการ

ประชุมสภาเทศบาล 

DV2.9.4 ประชาชนไดรวมประชุม 

DV2.9.5 มีการถายทอดเสียงใหประชาชนทราบ 
 

 

2.4 เทศบาลนําโครงการในแผนพัฒนาสามปมา

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป DV 2.4   

2.5 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น DV 2.5  

หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ี ดีของทองถิ่นในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น โดยการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลถูกตองตามระเบียบDV 2.5.1 การประชุมกําหนด

แนวทาง  วิธีการในการประเมินผล DV 2.5.2  ดําเนินการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาและจัดทํา

รายงานลงขอมูลในระบบ e-planDV 2.5.3  การรายงานผลและ

ขอเสนอแนะตอสภาและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นDV 2.5.4 

ประกาศผลการติดตามประเมนิผลใหประชนทราบDV 2.5.5 

2.6 การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวาง

สวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นDV 2.6    

2.7 การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นDV2.7 

2.8 การสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแก

ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น DV2.8  หมายถึง การ

บริหารจัดการ เพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ของทองถิ่นจากการสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแก

ขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่น  โดยเทศบาล จัดฝกอบรมเอง 

DV2.8.1สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมDV2.8.2จัดใหมกีารถายทอด

เวทีแลกเปล่ียนความรู DV2.8.3จัดทําเอกสารเผยแพรใหแก

บุคลากรเปนประจํา DV 2.8.4 การต้ังงบประมาณสนับสนุนให

บุคลากรไปศึกษาตอ DV2.8.5  

 2.9 เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การประชุมสภาเทศบาลDV2.9 หมายถงึ การบริหารจัดการ

เพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่น  

จากการท่ีเทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ประชุมสภาเทศบาล โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการให

ประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลDV2.9.1  มีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา

เทศบาลDV2.9.2 มีการจัดสถานท่ีใหประชาชนเขารับฟงการ

ประชุมสภาเทศบาลDV2.9.3 ประชาชนไดรวมประชุมDV2.9.4 

หรอืมกีารถายทอดเสียงใหประชาชนทราบDV2.9.5 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด 

DV3 การบรหิารภารกจิอยางมี 

       ประสทิธิภาพและ 

        เกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 

DV3.1 การจัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จ 

         ภายในกําหนด    

DV3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงาน 

          ของรัฐและเอกชนท่ียื่นคําขออนุญาต   

          อนุมัติ  หรอืความเห็นชอบของเทศบาล 

          ภายในกําหนด  

DV3.3 มกีระบวนการแกไขปญหาความ  

         เดอืดรอนของประชาชน   

DV3.3.1 การจัดทําบัญชีรับเร่ืองราวรองทุกข 

DV3.3.2 การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรงรัด 

            ดําเนนิการ 

DV3.3.3 การดําเนนิการแกไขปญหา 

DV3.3.4 แจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบ 

DV3.3.5 รายงานผลการแกไขปญหาใหผูบังคับบัญชา  

            ประชาชน หรือผูรองทุกขทราบ 

DV4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

  DV4.1 เทศบาลลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

DV4.1.1 กระจายอํานาจการตัดสนิใจ 

DV4.1.2 จัดตัง้หรือสนับสนุนศูนยบริการรวม 

DV4.1.3 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 

DV4.1.4 การจัดบริการสาธารณะรวมกับ เทศบาล อ่ืนๆ 

DV4.1.5 การจัดบริการสาธารณะรวมกับองคการ 

                 ภาคประชาสังคม 

 DV4.2 เทศบาล มอบอํานาจการตัดสินใจ 

DV4.2.1 การมอบอํานาจทําเปนหนังสอื 

DV4.2.2 กระบวนการข้ันตอนการมอบอํานาจปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ  

DV4.2.3 ระบุช่ือผูมอบและผูรับมอบอํานาจไวอยาง

ชัดเจน   

DV4.2.4 การมอบอํานาจมีการแจงเวยีนใหขาราชการ/       

             พนักงานสวนทองถิ่นทราบ 

DV4.2.5 แจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 

  

 3. การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชงิภารกจิDV3  

3.1 การจัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จภายใน

กําหนดDV3.1  หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุ

การบ ริหารกิจการบาน เมือ ง ท่ี ดีของทอ งถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจในการการ

จัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จภายในกําหนด    

3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐ

และเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต อนุ มัติ  หรือความ

เห็นชอบของเทศบาลภายในกําหนดDV3.2    

3.3 เทศบาลมีกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนDV3.3  หมายถงึ การบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจโดยการจัดทําบัญชีรับเรื่องราวรองทุกขDV3.3.1 การ

มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรงรัดดําเนินการDV3.3.2  การ

ดําเนินการแกไขปญหาDV3.3.3 แจงผลความคืบหนาใหประชาชน

ทราบDV3.3.4 และการรายงานผลการแก ไขปญหาให

ผูบังคับบัญชา ประชาชน หรอืผูรองทุกขทราบDV3.3.5 

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิานDV4  

4.1 เทศบาลลดขั้นตอนการปฏิบัติงานDV 4.1 หมายถึง  

การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ของทองถิ่น จากการท่ีเทศบาล มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

โดยการ กระจายอํานาจในการตัดสินใจDV4.1.1 จัดต้ังหรือ

สนับสนุนศูนยบริการรวมDV4.1.2 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรอืโทรคมนาคมDV4.1.3 การจัดบริการสาธารณะรวมกับเทศบาล 

อื่นๆDV4.1.4 และการจัดบริการสาธารณะรวมกับองคการภาค

ประชาสังคมDV4.1.5  

     4.2 เทศบาลมีการมอบอํานาจการตัดสินใจDV4.2 

หมายถงึ การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีของทองถิ่น จากการท่ีการมอบอํานาจทําเปน

หนังสอื DV 4.2.1 กระบวนการข้ันตอนการมอบอํานาจปฏิบัติตาม

มาตรฐานและกฎระเบียบDV4.2.2 ระบุช่ือผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจไวอยางชัดเจนDV4.2.3  ในการมอบอํานาจมกีารแจงเวียน

ใหขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทราบDV 4.2.4 และแจงให

ประชาชนทราบเกี่ยวกับการมอบอํานาจDV4.2.5 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด 

DV4.3 เทศบาล จัดทําแผนภูมขิั้นตอนระยะเวลา

การดําเนนิการ 

DV4.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

DV4.3.2 มีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน   

DV4.3.3 ประกาศการปฏิบัตงิาน ณ จุดบริการทุกจุดท ี

             ประชาชนมองเห็นชัดเจน 

DV4.3.4 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดย       

              วธิกีารตางๆ 

DV5 การปรับปรุงภารกจิของเทศบาล 

  DV5.1 เทศบาล มกีารพิจารณา  ทบทวน  ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง ยกเลิกภารกิจ   

DV5.1.1 มีการตัง้คณะทํางาน 

DV5.1.2 มีการวางแผนการพจิารณาทบทวน 

DV5.1.3 มีการประชุมคณะทํางาน 

DV5.1.4 มีการวเิคราะหและสรุปผลการพจิารณา 

DV5.1.5 การนําผลการพจิารณาเสนอผูบริหาร 

  DV5.2 เทศบาล จัดทําแกไข ปรับปรุง หรอืยกเลิก

เทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ 

DV5.2.1 มีการตัง้คณะทํางาน 

DV5.2.2 มีการวางแผนการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลกิ 

             เทศบัญญัติ 

DV5.2.3 มีการประชุมคณะทํางาน 

DV5.2.4 มีการวเิคราะหและสรุปผลการพิจารณาเสนอ 

             ผูบริหาร 

DV5.2.5 การนําผลการพจิารณาเสนอผูบริหาร 

4.3 เทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการ

ดําเนนิการDV4.3หมายถงึ การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการ

บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดีของทองถิ่น จากการท่ีเทศบาล มีการ

จัดทําแผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการดําเนินการ  มีการจัดทํา

แผนภูมข้ัินตอนการปฏบัิติงานDV 4.3.1  มกีารกําหนดระยะเวลาการ

ปฏบัิติงานDV 4.3.2  ประกาศการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการทุกจุดท่ี

ประชาชนมองเห็นชัดเจนDV 4.3.3  และมีการประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบโดยวิธกีารตาง  ๆDV 4.3.4   

5. การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5   

5.1 เทศบาลมีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

ยกเลิกภารกิจ DV 5.1 หมายถึง  การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุ

การบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่น  จากการท่ีเทศบาล มี

การพิจารณา  ทบทวน  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง ยกเลิกภารกิจ  

โดยการต้ังคณะทํางาน DV 5.1.1 มีการวางแผนการพิจารณาทบทวน DV 

5.1.2  มกีารประชุมคณะทํางานDV 5.1.3 มีการวิเคราะหและสรุปผลการ

พจิารณาDV 5.1.4  การนําผลการพจิารณาเสนอผูบริหารDV 5.1.5  

5.2 เทศบาล จัดใหมีการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลิกเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณDV 5.2 หมายถึง  

การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ของทองถิ่น จากการท่ีเทศบาลจัดใหมีการจัดทําแกไข ปรับปรุง 

หรอืยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยการต้ัง

คณะทํางานDV5.2.1 มีการวางแผนการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลิกเทศบัญญัติDV5.2.2 มีการประชุมคณะทํางานDV5.2.3 มีการ

วิเคราะหและสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหารDV 5.2.4 และการ

นําผลการพจิารณาเสนอผูบริหารDV5.2.5 

DV6 การอํานวยความสะดวกและการ 

       ตอบสนองความตองการของ 

       ประชาชน  

  DV6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

           บรกิารสาธารณะแตละงาน 

  DV6.2 การเปดรับขอรองเรยีน เสนอแนะ   

            สอบถามหรอืเสนอความคดิเห็นจาก 

            ประชาชน 

6. การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนDV6 หมายถึง การบริหารจัดการ

เพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น จากการที่เทศบาลจัดอํานวยความสะดวกและ

การตอบสนองความตองการของประชาชน ไดแก  

6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการ

สาธารณะแตละงานDV6.1   

6.2 การเปดรับขอรองเรียน เสนอแนะ สอบถาม

หรอืเสนอความคดิเห็นจากประชาชนDV6.2 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 

ดัชนขีองตัวแปรตาม นยิามปฏิบัตกิารดัชนขีองตัวแปรตามดวยตัวช้ีวัด 

  DV6.3 การจัดบรกิารเพ่ืออํานวยความสะดวกแก 

            ประชาชน  

DV6.3.1 จัดเกาอ้ีรองรับบริการ 

DV6.3.2 ปายบอกทาง/แผนผังความรับผิดชอบ 

DV6.3.3 มีแบบคํารองพรอมตัวอยางตาง ๆ  

DV6.3.4 มีจุดประชาสัมพันธ /เจาหนาที่ประจํา 

DV6.3.5 มีบริการลวงเวลา 
 

DV7  การประเมินผลการปฏิบัตกิาร 

 DV7.1 กระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาล 

DV7.1.1 แตงตัง้คณะกรรมการ 

DV7.1.2 แตงตัง้บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ        

DV7.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการ 

DV7.1.4 ดําเนนิการประเมินผล 

DV7.1.5 วเิคราะหผลประเมินและสรุปเสนอผูบริหาร 

 DV7.2 การประเมนิผลปฏิบัติราชการ 

DV7.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ 

DV7.2.2 คุณภาพของบริการ 

DV7.2.3 ความคุมคาของภารกจิ 

DV7.2.4 ความพงึพอใจของประชาชน 

 DV7.3 การประเมนิความพึงพอใจของประชาชน 

DV7.3.1 การแตงตัง้คณะกรรมการประเมิน  

DV7.3.2 การแตงตั้งบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ 

DV7.3.3 วาจางหนวยงานภายนอกมาดําเนินการแทน    

              คณะกรรมการ       

DV7.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

DV7.3.5 มีการประเมินความพงึพอใจของประชาชน 

 DV7.3.6 วิเคราะหผลประเมินและสรุปเสนอผูบริหาร 

6.3 การจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
DV 6.3 หมายถงึ การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดีของทองถิ่น  จาก

การท่ี เทศบาลจัดอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  โดยการจัดเกาอี้รองรับบริการDV6.3.1 มี

ปายบอกทาง/แผนผังความรับผดิชอบDV6.3.2 มแีบบคํารองพรอม

ตัวอยางตางๆDV6.3.3  มีจุดประชาสัมพันธ/เจาหนาท่ีประจํา 

DV6.3.4 และมบีริการลวงเวลาDV6.3.5 

7. การประเมินผลการปฏิบัตกิารDV7  

7.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาล  DV 7.1  หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการบรรลุ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ ่น  จากการท่ี

เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติการ โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานDV7.1.1 แตง ต้ัง

บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการDV7.1.2 การจัดประชุม

คณะกรรมการ DV7.1.3 การดําเนินการประเมินผลDV7.1.4  และ

การวิเคราะหผลประเมนิและสรุปเสนอผูบริหารDV7.1.5   

7.2 เทศบาลการประเมินผลปฏิบัติราชการDV7.2    

โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจDV7.2.1 คุณภาพของ

บริการ DV 7.2.2 ความคุมคาของภารกิจDV7.2.3 และความพึง

พอใจของประชาชนDV 7.2.4   

7.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3  

โดยการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินDV7.3.1 การแตงต้ัง

บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการDV7.3.2 วาจางหนวยงานภายนอก

มาดําเนินการแทนคณะกรรมการDV7.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
DV 7.3.4 มกีารประเมนิความพงึพอใจของประชาชนDV7.3.5  วิเคราะห

ผลประเมนิและสรุปเสนอผูบริหารDV7.3.6   

 
 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

 การวจิัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองกับหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย 

ในดานการบรหิารราชการตามหลักเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หลักการบรหิารงานเพื่อใหเกดิ

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล หลักการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
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คุมคาในเชิงภารกิจ หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน หลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาล 

หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิาร โดยมีกรอบแนวคิดของการศกึษาอยูที่  การบริหารงานเทศบาลเมือง 

วามีการบริหารตามหลักมาตรฐานบริการสาธารณะหรือไม  ถาเทศบาลมีการดําเนินการตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะแลวจะสามารถบรรลุตามหลักการบริการกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นไดเพียงใด การสรางเครื่องมือการวิจัย จึงมีจุดเนนอยูที่การแสวงหาแนวทางการบรรลุ

หลักบรหิารกิจการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น กับการบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิาร

สาธารณะ วาไดมีการนําไปปฏิบัต ิมีการถายทอดในแนวทางการบรหิารงานใหเกิดการเรยีนรู และ

มีการบูรณาการการทํางานที่มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะ    

  การศกึษาครัง้นี้ เปนการวจิัยเชิงปรมิาณควบคูกับวิจัยเชิงคุณภาพ โดยขอมูลการวิจัย

เชิงปรมิาณในเบื้องตนใชแบบสมัภาษณเปนเครื่องมือในการศกึษา จากนายกเทศมนตรเีมือง และ

ปลัดเทศบาลเมือง ควบคูกับการศึกษาตรวจสอบเอกสารการบริหารงานในดานตางๆ  ของ

เทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะ และการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาถงึแนวทางในการบรรลุตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ีโดยขอมูลจากการสัมภาษณจะนํามาตรวจสอบความสัมพันธและเปนฐานเสรมิกับ

ฐานขอมูล เอกสารจากการศึกษาในเทศบาลเมืองทั่วประเทศ เพื่อจะนําไปสูแนวทางในการ

อธบิาย เปรยีบเทยีบและวิเคราะหผลการศึกษา และเพื่อนําเสนอเปนแนวทาง เปนตัวช้ีวัดการ

จัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเหมาะสมและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในบรกิาร

สาธารณะตอไป  
 

 

 1. การสรางเคร่ืองมอืการวจัิย 

    1.1 การสรางเคร่ืองมอืแบบสัมภาษณ 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณใชแบบสัมภาษณปลายปดเปนเครื่องมือใน

การศึกษา ซ่ึงลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายปด โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อนํามาจัดทําแบบสัมภาษณ

ปลายปดใหมีความสัมพันธกับกรอบการศึกษา โดยไดกําหนดเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 

คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับตัวแปรตน และสวนที่ 3 เปน

คําถามเกี่ยวกับตัวแปรตาม พรอมทัง้ผลการวัดคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสัมภาษณ

ปลายปดโดยการทดสอบจากผูเช่ียวชาญดานการบรหิารงานทองถิ่น ไดแก   
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1. นายทศพล  งานไพโรจน    นายกเทศมนตรเีมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี   

2. ดร.ศริเิพ็ญ  วศิษิฎพิทยา  ปลัดเทศบาลตําบลเพ จังหวัดระยอง 

3. นายทว ี ธรรมอดศิัย  อดตีปลัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

4. ดร.สนทิ เย็นฉ่ํา  อดตีนายกเทศมนตรตีําบลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง   

5. นางสุรนติย อองฬะ  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย    
 มาคํานวณหาคา IVC ซ่ึงตองมีคามากกวา 0.7 จงึจะถอืวาคําถามนัน้มีความเที่ยงตรง 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้    

1) แบบสัมภาษณสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย ตัวแปรและตัวช้ีวัด

ขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถาม ระบบเกณฑการวัดและคะแนนของเกณฑ ดังนี้ 

ตารางท่ี  26 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

ตัวแปรและตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ 
เกณฑ

การวัด 
คะแนนของเกณฑวัด 

ภาค 

1. ภาคเหนือ 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

3. ภาคตะวันออก 

4. ภาคกลาง 

5. ภาคใต 

ภาค 

 

Nominal 1. ภาคเหนอื 

2. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

3. ภาคตะวันออก     

4. ภาคกลาง    

5. ภาคใต 

ตําแหนง 

1. นายกเทศมนตรเีมือง 

2. ปลัดเทศบาลเมือง 

ตําแหนง Nominal 

 

1. นายกเทศมนตรเีมือง 

2. ปลัดเทศบาลเมือง 

  

เพศ เพศ Nominal  1. ชาย        2. หญงิ 

อายุ 

1.  26 - 35 ป 

2.  36 - 45 ป 

3.  46 - 55 ป 

4.  56 ปขึ้นไป 

 อายุ  

 

Ordinal 

 

 

 

1.  26 - 35 ป 

2.  36 - 45 ป 

3.  46 - 55 ป 

4.  56 ปขึ้นไป 

เทศบาลเมืองที่เคยไดรับรางวัล  

และไมเคยไดรับรางวัล 

1. เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัล 5 ป 

2. เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัล 4 ป 

3. เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัล 3 ป 

4. เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัล 2 ป 

5. เทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัล 1 ป 

6. เทศบาลเมืองที่ไมเคยไดรับรางวัล 

เทศบาลเมืองที่เคย

รับรางวัล และไม

เคยไดรับรางวัล 

 

Nominal 1. เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัล 5 ป 

2. เทศบาลเมืองท่ีไดรับรางวัล 4 ป 

3. เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัล 3 ป 

4. เทศบาลเมอืงท่ีไดรับรางวัล 2 ป 

5. เทศบาลเมืองท่ีไดรับรางวัล 1 ป 

6. เทศบาลเมอืงท่ีไมเคยไดรับรางวัล 
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 2) แบบสัมภาษณสวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับตัวแปรตนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ ประกอบดวย 5 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   6    ขอคําถาม  

2. ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ             10    ขอคําถาม 

3. ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม      2    ขอคําถาม  

4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  2    ขอคําถาม  

  5. ดานการสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น   2    ขอคําถาม 

              และการทองเที่ยว           

  รวม               22    ขอคําถาม 

 3) แบบสัมภาษณสวนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับตัวแปรตามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ประกอบดวย 7 ดาน  มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 1. หลักเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 10    ขอคําถาม 

 2. หลักการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ  9    ขอคําถาม 

     ของเทศบาล      

 3. หลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพ   3    ขอคําถาม 

              และเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ            

 4. หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน     3    ขอคําถาม 

 5. หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล    2    ขอคําถาม 

  6. หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง  3    ขอคําถาม 

               ความตองการของประชาชน          

 7. หลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร       3    ขอคําถาม 

  รวม               33   ขอคําถาม 

 วธิกีารสรางเคร่ืองมอืการวจัิย 

    จากวัตถุประสงคของการวิจัย นําไปสูการสรางกรอบแนวความคิดของการศึกษาและ

จากกรอบแนวความคิดของการศึกษานั้น ไดแบงตัวแปรออกเปน 2 ชุด ไดแก ตัวแปรตน และตัว

แปรตาม ชุดตัวแปรแตละชุดมีลักษณะเปนนามธรรม จําเปนตองทําใหเปนตัวแปรมีลักษณะเปน

รูปธรรม จงึตองหาองคประกอบของตัวแปรตนและตัวแปรตาม หลังจากการหาองคประกอบในที่นี้

เรยีกวา ดัชนี แตดัชนมีีลักษณะกึ่งนามธรรมและรูปธรรม นําไปสรางแบบสัมภาษณไมได จึงตอง

นําแตละดัชนตีัวแปรตนและตัวแปรตามนั้นมาหาตัวช้ีวัดในลักษณะที่เปนรูปธรรม ซ่ึงสามารถตั้ง

เปนแบบสัมภาษณและจากแบบสัมภาษณตองตรวจสอบวาสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการของตัว

แปรดวยตัวช้ีวัดทัง้ตัวแปรตนและตัวแปรตาม (นยิามปฏิบัติการเปนองครวม) และตรวจสอบวา
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สอดคลองกับคะแนนของมาตรวัดหรอืคําตอบ ดังนัน้การตัง้แบบสัมภาษณตองสอดคลองกับ

นิยามปฏิบัติการของดัชนีดวยตัวช้ีวัดและสอดคลองกับมาตรวัดที่เปนคําตอบและในสเกล 

จําเปนตองกําหนดมาตรวัดของตัวช้ีวัดเพื่อนําไปสูการใชสถิติในการคํานวณ สําหรับตัวแปร

ตน คอื การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ โดย 

1  หมายถงึ  มกีารบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะระดับนอยมาก ระหวาง รอยละ 1-20  

2  หมายถงึ  มกีารบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะระดับนอย  ระหวาง รอยละ 21-40 

3  หมายถงึ  มกีารบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะระดับปานกลางระหวาง รอยละ 41-60 

4  หมายถงึ  มีการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะระดับมาก ระหวาง รอยละ 61-80 

5  หมายถงึ  มกีารบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะระดับมากท่ีสุดระหวางรอยละ 81-100  

 ผูวจิัยขอนําเสนอรายละเอียดการสรางเครื่องมือการวจิัย ดังตารางที่ 27 
 
 

ตารางท่ี  27 การสรางเคร่ืองมอืการวจัิยจากตัวช้ีวัดของดัชนตีัวแปรตน คาความเท่ียงตรง

ของคําถาม (IVC) ระบบเกณฑการวัด และระบบการใหน้ําหนัก 

ตัวแปร ดัชนแีละ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System  of 

Indicator  

Scoring 

System of  

Scale  

IV 1 โครงสราง

พื้นฐาน   
IV1.1 ถนนทางเดนิ  

และทางเทา 
IV1.1.1 การกอสราง

ถนน ทางเดิน และ

ทางเทา 

IV1.1.1.1 โครงการบรรจุ

ในแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

IV1.1.1.2 การพิจารณา

ความคุมคาของ

ประชาชน 

IV1.1.1.3 จัดทําแผนการ

ตรวจสอบถนน

ประจําปและรายงาน

ผลการดําเนนิการ

ตามแผน 

IV1.1.1.4 จัดทําแผนที่

สังเขปแสดงขอมูล

ถนน  ทางเดิน  และ

ทางเทา 

 IV1.1.1.5 การกอสราง

ถนน  ทางเดนิ  

และทางเทาเปนไป

ตามมาตรฐาน 

1. โครงสรางพ้ืนฐาน 
IV 1 หมายถึง การ

บริหารจัดการตาม

มาตรฐานบริ การ

สาธารณะดานถนน 

ทางเดิน  และทางเทา 
IV1.1 ไดแกการกอสราง

ถนน ทางเดิน  และ

ทางเทา IV1.1.1  การ

บํ า รุ ง รั ก ษ า ถ น น 

ทางเดิน  และทางเทา 
IV1.1.2   รวมถึงการ

บริหารจัดการดาน

ไฟฟาสาธารณะ และ

ทางระบายนํ้า IV1.2  การ

ใ ห บ ริ ก า ร ไ ฟ ฟ า

สาธารณะของทองถ่ิน 
IV1.2..1  กําหนดแผนและ

ขอมูลทางระบายนํ้า 
IV1.2.2  และการบริหาร

จัดการแหลงนํ้าเพื่ อ

การอุปโภค บริ โภค  
IV1.3  

1.1.1 การกอสรางถนน ทางเดนิ  

และทางเทา ของเทศบาลเมอืง 

 มีการจัดทําแผนที่สังเขปแสดงขอมูล

ถนน  ทางเดิน  และทางเทา 

 การกอสรางถนนทางเดิน และทาง

เทามีการพจิารณาความคุมคาและ

ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ 

 เปนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

 มีการจัดทําแผนการตรวจสอบถนน

ประจําปและรายงานผลการ

ดําเนนิการตามแผน 

 การกอสรางถนน ทางเดิน และ   

ทางเทาเปนไปตามมาตรฐาน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คือ รอยละ  1 -20  

2 คือ รอยละ 21-40 

3 คือ รอยละ 41-60 

4 คือ รอยละ 61-80 

5  คือ  รอยละ  81-100 
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ตารางท่ี  27 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

IV1.1.2  การบํารุงรักษา

ถนน ทางเดิน และ

ทางเทา 

IV1.1.2.1 จัดทําประวัต ิ

ทะเบยีนถนนทุกประเภท 

IV1.1.2.2 ถนนในความ

รับผดิชอบสามารถ 

ซอมไดไมนอยกวา 

      รอยละ 50 

IV1.1.2.3 รวบรวมขอมูล

ความเสยีหายของถนน  

ทางเดนิ และทางเทา  

IV1.1.2.4 วิเคราะหจัดลําดับ

กอนหลังในการซอม 

IV1.1.2.5 บํารุงรักษาสามารถ

ดําเนนิการซอมแซม

ถนนที่ชํารุดไดภายใน 

60 วัน 

IV1.2 ไฟฟา

สาธารณะ และ

ทางระบายน้ํา 

IV1.2.1  การใหบรกิารไฟฟา

สาธารณะของทองถ่ิน 

IV1.2.1.1  สํารวจความ

คิดเห็นหรอืความ

ตองการของ

ประชาชน 

IV1.2.1.2 นําผลการสํารวจ

มาพิจารณาดําเนนิการ 

IV1.2.1.3 ถนนสายหลักทุก

สายมีการตดิตัง้ไฟฟา

สาธารณะ 

IV1.2.1.4 แตงตัง้เจาหนาที่

รับผดิชอบแจงเหต ุ 

IV1.2.1.5 มีจุดรับแจงเหตุ

และประสานการแกไข

ปญหาเกี่ยวกับไฟฟา 

 

การวางแผนจัดหา

นํ้าเพื่อการอุปโภค 

บริ โภค IV1.3.1  และ

การดํ าเนิ นงาน

เพื่อใหบริการนํ้า

เพื่ อการอุ ปโภค 

บรโิภค IV1.3.2
 

1.1.2 การบํารุงรักษาถนน  ทางเดนิ   

        และทางเทาของเทศบาลเมอืง 

 มีการจัดทําทะเบยีนประวัตถินนทุกสาย  

    ทุกประเภท  

 มีการสํารวจขอมูลความเสียหายของ

ถนน ทางเดิน และทางเทา  

 วิเคราะหจัดลําดับกอนหลังในการซอม

บํารุงรักษา 

 ถนนในความรับผดิชอบสามารถซอมไดไม

นอยกวารอยละ 50 

 สามารถดําเนนิการซอมแซมถนนที่ 

ชํารุดไดภายใน 60 วัน นับตัง้แตได 

ตรวจพบหรือไดรับแจง 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5 คอื  รอยละ 81-100 

1.2.1 การใหบรกิารไฟฟาสาธารณะ 
       ของเทศบาลเมอืงในพ้ืนท่ี 
       รับผิดชอบ 

 มีการสํารวจความคดิเห็นหรือความ

ตองการของประชาชนเกี่ยวกับไฟฟา

สาธารณะในพื้นที่  

 ไดนําผลการสํารวจความคดิเห็นของ

ประชาชนมาพจิารณาจัดลําดับ

ความสําคัญ 

 ถนนสายหลักทุกสายในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตองมีการตดิตัง้ไฟฟา

สาธารณะตามจุดเสี่ยงตางๆ               

(วงเวียน ทางแยก ทางโคง ฯลฯ) 

 ไดแตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

 มีจุดรับแจงเหตุและประสานการแกไข

ปญหาเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ  

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

 0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี  27  (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

IV1.2.2 กําหนดแผน

และขอมูลทาง

ระบายน้ํา 

IV1.2.2.1 การรวบรวม

ขอมูลสภาพพ้ืนที่  

ระบบโครงขายถนน  

ทางระบายน้ํา   

IV1.2.2.2 ศกึษาสภาพ

ปญหาที่เกดิจาก

การระบายน้ํา 

 IV1.2.2.3 มีแผนการ

จัดระบบระบายน้ํา 

IV1.2.2.4 เทศบาล มี

การแตงตัง้

เจาหนาที่

ผูรับผดิชอบ 

IV1.2.2.5 มีวัสดุ

อุปกรณในการ

ดําเนนิการอยางมี

มาตรฐาน 

IV1.3 แหลงน้ําเพ่ือ

การอุปโภค บรโิภค  

IV1.3.1 การวางแผน

จัดหาน้ําเพ่ือการ

อุปโภค บรโิภค 

IV1.3.1.1 มีขอมูล   

แหลงน้ํา  

IV1.3.1.2 มีการ

ประมาณการ

ปรมิาณความ

ตองการใชน้ํา 

IV1.3.1.3 มีการสํารวจ

ขอมูลความตองการ

ใชน้ํา   

IV1.3.1.4 มีแผนการ

จัดหาหรือให 

บรกิารน้ํา  

IV1.3.1.5 มีแผนการ

บํารุงรักษาอนุรักษ

แหลงน้ํา  

 

 1.2.2  การกําหนดแผนและขอมูลทาง
ระบายน้ําในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมือง 

 มีการรวบรวมขอมูลสภาพพื้นที่ ระบบโครงขาย

ถนน ขอมูล ทางระบายน้ํา และพื้นที่รับน้ําที่

เปนปจจุบัน  

 มีการศกึษาสภาพปญหาที่เกดิจากการ

ระบายน้ําไมเพยีงพอ และพื้นที่ที่มีลักษณะ

น้ําทวมขัง 

 มีแผนการจัดระบบระบายน้ําในพื้นที่ความ

รับผดิชอบและกําหนดระยะเวลาการ

ดําเนนิการ  

  เทศบาลมีการแตงตัง้เจาหนาทีผู่รับผดิชอบ 

  มีวัสดุอุปกรณในการดําเนนิการอยางมี

มาตรฐาน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20 

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

1.3.1 การวางแผนการจัดหาน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบรโิภคของทางการเมอืง  

 มขีอมูลแหลงนํ้า ไดแก ท่ีต้ัง ปรมิาณ และ
ลักษณะการใชประโยชนท่ีเปนปจจุบัน  
 มกีารประมาณการปรมิาณความตองการ
ใชนํ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค  
 มกีารสํารวจขอมูลเก่ียวกับความ
ตองการใชนํ้าอุปโภค บรโิภคของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 มแีผนการจัดหาหรอืใหบรกิารนํ้าเพื่อ
การอุปโภค บรโิภคสําหรับประชาชน 
 มแีผนการบํารุงรักษาอนุรักษแหลงนํ้า
เพื่อการอุปโภคบรโิภค 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5 คอื  รอยละ  81-100 
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ตารางท่ี  27  (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

IV1.3.2 การดําเนนิ 

 งานเพ่ือใหบรกิาร

น้ําเพ่ือการอุปโภค 

บรโิภค 

IV1.3.2.1 มีหนวยงาน

ผลติน้ําสะอาด   

IV1.3.2.2 มีเจาหนาที่

แจงเหตุหรือปญหา

การใชน้ํา 

IV1.3.2.3 ใหบรกิารน้ํา

สะอาดเพ่ือการ

บรโิภคที่เพียงพอ 

IV1.3.2.4 มีการรณรงคให

ประชาชน กักเก็บน้ํา 

IV1.3.2.5 มีการวางแผน

ปองกันการขาดแคลน

น้ําของทองถิ่น 

  1.3.2 การดําเนนิงานเพ่ือใหบรกิารน้ํา 

          เพ่ือการอุปโภค บรโิภคของ 

         เทศบาล 

  มีหนวยงานผลติน้ําสะอาดเพื่อบริการแก

ประชาชน 

 จัดใหมีเจาหนาที่รับแจงเหตุการขาดแคลน

น้ําหรือปญหา ความตองการใชน้ําในพื้นที่ 

 มีการดําเนนิการใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการ

บริโภคที่เพยีงพอตอความตองการ    

  มีการรณรงคหรือประชาสัมพันธใหประชาชนกัก

เก็บน้ํา  และใชน้ําอยางประหยัด เพื่อการอุปโภค 

บริโภค ในครัวเรือน  

  มีการวางแผนปองกันการขาดแคลนน้ําของเทศบาล 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

IV2 การสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต  
IV2.1 การพัฒนา

เด็กและ

เยาวชน 
IV2.1.1 การวาง

แผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชน  

IV2.1.1.1 มีการจัดทําแผน 

 พัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.1.1.2 จัดใหมี

หนวยงานรับผิดชอบ

การพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

IV2.1.1.3 การสํารวจและ

การจัดทําฐานขอมูล

เกี่ยวกับเด็กทุก

ประเภท 

IV2.1.1.4 มีผูทรงคุณวุฒ ิ 

หนวยงานตางๆ   

กําหนดนโยบายและ

แผนการ 

IV2.1.1.5 มีหนวยงาน 

หรือองคกรประชาชน 

หรือประชาชนรวม

ดําเนนิการ 

1.2 การสงเสริม 

     คุณภาพชวีิต 
IV2

  

หมายถึง การ

บรหิารจัดการ

ตามมาตรฐาน

บรกิาร

สาธารณะดาน

การพัฒนาเด็ก

และเยาวชน IV2.1 

ไดแก การวาง

แผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 
IV2.1.1 การจัดใหมี

หรอืสนับสนุน

การจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 
IV2.1.2   

 2.1.1 การวางแผนพัฒนาเด็กและ 

        เยาวชนของเทศบาลเมอืง   

 มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  

 จัดใหมีสวนราชการหรือเจาหนาที่

ผูรับผดิชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

 มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็ก 

ทุกประเภท เชน เด็กปกต ิเด็กพกิาร เด็กดอย

โอกาส เด็กที่ไมมีช่ือในทะเบยีนบาน เด็กที่มี

ความตองการพเิศษ เด็กที่อยูในสภาพ

ยากลําบาก เด็กเรรอน ฯลฯ  

 มีผูทรงคุณวุฒิ หรือองคกรประชาชน หรือ

ประชาชน กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนา

เด็กและเยาวชน รวมถงึการดําเนนิการตาง  ๆ 

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

 มีหนวยงาน หรือองคกรประชาชน หรือ

ประชาชนรวมดําเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนา

เด็กเยาวชน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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 ตารางท่ี 27 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

IV2.1.2 จัดสนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาเด็กและ

เยาวชน 
IV2.1.2.1 ดําเนนิการ

สนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 

IV2.1.2.2 สนับสนุนการ

จัดกจิกรรมใหความรู

และพัฒนาทักษะแก

เด็กและเยาวชนอยาง

ตอเนื่อง 

IV2.1.2.3 จัดกจิกรรมให

ความรูแกบดิา  

มารดาในการเลี้ยงดู

บุตร 

IV2.1.2.4 สงเสรมิให

ครอบครัวและชุมชน

เขามามีสวนรวมใน

กจิกรรมการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 

IV2.1.2.5 จัดกจิกรรมให

เด็กและเยาวชนได

แสดงความคิดเห็น

และมีสวนรวมในการ

พัฒนา 

   IV2.2 การสงเสรมิ

กีฬา 

IV2.2.1 การบรหิาร

จัดการการกีฬา 

IV2.2.1.1 จัดใหมีลานกฬีา  

สนามกฬีา หรือสวน

สุขภาพ ในชุมชน 

IV2.2.1.2 จัดใหมีอุปกรณ

กฬีาที่มีมาตรฐาน และ

ระบบดูแลรักษา 

      อยางด ี

IV2.2.1.3 มีการแตงตัง้

เจาหนาที่จัดกจิกรรม

ดานกิจกรรมการกฬีา 

 

รวมถึงการ

บรหิารจัดการ

ดานการสงเสรมิ

กีฬา IV2.2  ไดแก 

การบรหิาร

จัดการการกีฬา 
IV2.2.1   และการ

จัดกิจกรรมเพื่อ

สงเสรมิกีฬา 
IV2.2.2  ดานการ

สงเสรมิผูสูงอายุ

และผูดอยโอกาส 
IV2.3  ไดแก  การ

สงเสรมิผูสูงอายุ 
IV2.3.1  และการ

พัฒนาและ

สังเคราะหดอย

โอกาส IV2.3.2  

ดานงาน

สาธารณสุข IV2.4 

ไดแก  การ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมดาน

สาธารณสุข IV2.4.1 

และการสงเสรมิ

งานสาธารณสุข 
IV2.4.2  และดาน

การสงเสรมิการ

พัฒนาสตรแีละ

การสงเสรมิ

อาชพี IV2.5  ไดแก  

การสงเสรมิการ

พัฒนาสตร ีIV2.5.1 

และการสงเสรมิ

อาชพี IV2.5.2 

2.1.2 จัดหรอืสนับสนุนการจัด  

        กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและ 

        เยาวชน ของเทศบาล 

 ดําเนนิการหรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การพัฒนาเด็กเล็ก (0 – 5 ป) 

 มีการดําเนนิการหรือสนับสนุน

งบประมาณเพื่อจัดกจิกรรมใหความรู

และพัฒนาทักษะแกเด็กและเยาวชนใน

ดานตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การสอน

ภาษา กฬีา ดนตรี ประเพณ ี 

ศลิปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ  

 จัดกจิกรรมใหความรูแกบิดามารดาใน

การเลี้ยงดูบุตร (ตัง้แตตัง้ครรภ) 

 สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเขามามี

สวนรวมในกจิกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 

 จัดกจิกรรมใหเด็กและเยาวชนไดแสดง

ความคดิเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนา

หรือแกไขปญหาของชุมชน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

 2.2.1 การบรหิารจัดการการกีฬา 

         ของเทศบาลเมอืง 

 จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีลานกฬีา หรือสนาม

กฬีา หรือสวนสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน หรือ

พื้นที่ออกกําลังกายในสวนสาธารณะ 

 จัดใหมีหรือสนับสนุน อุปกรณกฬีา หรือ

อุปกรณการออกกําลังกายที่ไดมาตรฐาน

ประจําลานกฬีา /สนามกฬีา/ สวนสุขภาพ /

สวนสาธารณะ และมีระบบการดูแลรักษา

อยางด ี    

 มีการแตงตัง้เจาหนาที่ หรืออาสาสมัครที่มี

ความรูความสามารถ เพื่อจัดกจิกรรมดาน

การกฬีาหรือการออกกําลังกาย หรือการ

ใหคําแนะนําการใชอุปกรณกฬีาแก

ประชาชน     

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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 ตารางท่ี  27 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of 

Scale 

IV2.2.1.4 การเผยแพร

ความรูขาวสารการ

กฬีา 

IV2.2.1.5 สนับสนุนใหมี

การเลนกฬีา    ออก

กําลังกาย 

IV2.2.2  การจัด

กิจกรรมเพ่ือ

สงเสรมิกีฬา 

IV2.2.2.1 กจิกรรม

รณรงคเพ่ือให

ประชาชนตระหนัก

และเห็นคุณคาของ

การเลนกฬีา 

IV2.2.2.2  สงเสรมิการ

จัดตั้งกลุมกฬีา

ประเภท 

     ตาง  ๆ

 IV2.2.2.3 สนับสนุนใหมี

การตรวจสุขภาพดูแล

รักษาสุขภาพ

ประชาชน  

IV2.2.2.4 การ

ประชาสัมพันธ  ยก

ยองเชิดชูเกยีรตแิก

ผูทําชื่อเสยีง  ผูทํา

ประโยชนดานกฬีา 

IV2.2.2.5 ดําเนินการหรือ

ประสานงานสนับสนุน

สรางเครือขายดาน

กฬีา 

 

 

 

 

 

   มีการเผยแพรความรูขาวสารการกีฬาเพื่อ 

ใหประชาชนตระหนักและเห็นคุณคาของ   

การเลนกฬีาหรือการออกกําลังกาย 

 จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีการเลนกฬีาหรือ

ออกกําลังกาย เชน การแขงขันกฬีาประเภท

ตางๆ กฬีาผูสูงอายุ กฬีาพื้นบาน จัดคาย

พัฒนาทักษะกีฬาแกเด็กและเยาวชนในชวง

ปดภาคเรียน  แอโรบกิ รํามวยจีน ฯลฯ 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

 2.2.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิกีฬา

ของเทศบาลเมอืง 

 มีการจัดกจิกรรมรณรงคเพื่อใหประชาชน

ตระหนักและเห็นคุณคาของการเลนกฬีา

หรือการออกกําลังกาย 

 สงเสริมการจัดตัง้กลุมกฬีาหรือการออก

กําลังกายประเภทตางๆ    

 จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพ/

สมรรถภาพทางรางกาย (การช่ังน้ําหนัก วัด

สวนสูง  วัดความดันโลหิต ฯลฯ)  หรือให

คําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพแก

ประชาชน   

 มีการประชาสัมพันธ หรือจัดกจิกรรม       

ยกยองเชิดชู  เกยีรตแิกผูทําช่ือเสยีง ผูให

การสนับสนุน หรือผูทําประโยชนดานกฬีา 

ในพื้นที่    

 ดําเนนิการหรือประสานงานหรือสนับสนุน

การสรางเครือขายดานการกฬีาและการ

ออกกําลังกาย   

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring  

System of  

Scale 

IV2.3  การสงเสรมิ

ผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาส 
IV2.3.1 การสงเสริม

ผูสูงอายุ 

IV2.3.1.1 มีการสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูล

ผูสูงอาย ุ

IV2.3.1.2 จัดกจิกรรม

ใหบรกิารผูสูงอาย ุ

IV2.3.1.3 สงเสรมิการ

รวมกลุมหรอืจัด

กจิกรรมของชมรม

กลุมผูสูงอาย ุ

IV2.3.1.4  จัดกจิกรรม

รณรงคใหคนใน

ครอบครัวและชุมชน

เห็นคุณคาผูสูงอาย ุ

IV2.3.1.5 จัดกจิกรรมเพ่ือ

สงเสรมิใหผูสูงอายุ

ทําประโยชนแกสังคม 

IV2.3.2 การพัฒนาและ

สังเคราะห

ผูดอยโอกาส 

IV2.3.2.1 การสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูล

ผูดอยโอกาส/ผูพิการ 

IV2.3.2.2 ผูรับผิดชอบ         

มีความรูเกี่ยวกับการ  

จดทะเบียนคนพิการ 

และสทิธิประโยชนของ

คนพิการที่จดทะเบยีน 

IV2.3.2.3 การประชุม

ประชาคมหมูบาน

ทองถิ่น  คัดเลอืกคน

พิการที่สมควรได        

รับเบี้ยยังชพี 

IV2.3.2.4 มีโครงการหรอื

กจิกรรมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชวิีตของคน

พิการ 

IV2.3.2.5 จัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสรมิใหคนพิการ

และผูดอยโอกาสทํา

ประโยชนแกสังคม 

 2.3.1 การสงเสรมิผูสูงอายขุองเทศบาลเมอืง 

 มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล

ผูสูงอาย ุ

 จัดกจิกรรมใหบริการผูสูงอายุ เชน 

กจิกรรมนันทนาการ การตรวจสุขภาพ 

การเยี่ยมบาน    การสงเสริมอาชีพ ฯลฯ  

 สงเสริมการรวมกลุมหรือสนับสนุนการ

จัดกจิกรรมของกลุม/ชมรม/สมาคม

ผูสูงอายุ  

 จัดกจิกรรมรณรงคใหคนในครอบครัว

และชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอาย ุ

 จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ ทํา

ประโยชนใหแกสังคม 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

 2.3.2 การพัฒนาและสงเคราะห 

           ผูดอยโอกาสของเทศบาลเมอืง 

  มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูพิการและ

ผูดอยโอกาส  

  ผูรับผดิชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี

ความรูเกี่ยวกับการจดทะเบยีนคนพิการ และ

สทิธปิระโยชนของคนพกิารที่จดทะเบยีน 

  มีการประชุมประชาคมหมูบาน/ทองถิ่น เพื่อ

คัดเลอืกคนพิการที่สมควรไดรับเบี้ยยังชีพ 

  มีโครงการหรือกจิกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวติของคนพกิาร 

  จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมใหคนพกิารและ

ผูดอยโอกาส ทําประโยชนใหแกสังคม 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี  27  (ตอ) 

 ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

Syste of 

Indicator 

Scoring 

System of 

Scale 

  IV2.4 ดานงาน 

          สาธารณสุข 
IV2.4.1 การสนับสนุน 

 การจัดกิจกรรมดาน

สาธารณสุข 
IV2.4.1.1 การจัดทํา

แผนพัฒนางาน
สาธารณสุข 

IV2.4.1.2 การพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

IV2.4.1.3 เผยแพรขอมูล
ขาวสารดาน
สาธารณสุข  

IV2.4.1.4 จัดสนับสนุนใหมี
กจิกรรมปอง 

 กันควบคุมไดมาตรฐาน 
อย. 

IV2.4.1.5  สนับสนุนงาน
สาธารณสุขรวมกับ
หนวยงาน อื่น 

IV2.4.2 การสงเสรมิ 

 งานสาธารณสุข 
IV2.4.2.1 สงเสรมิใหหญิงมี

ครรภและหลังคลอด  
ไดรับความรูในการดูแล
สุขภาพ 

IV2.4.2.2 สนับสนุน
กจิกรรมปลูกฝงนิสัย
การบรโิภคอาหารที่มี
คุณภาพและถูก
สุขลักษณะ 

IV2.4.2.3 สนับสนุนจัด
กจิกรรมเผยแพร
ความรูเรื่องอาหาร  ยา  
เครื่องสําอางที่
ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
อย.  

IV2.4.2.4 ประสานหนวย 
 งานหรือองคกรเพ่ือสราง

เครือขายงาน
สาธารณสุข 

 2.4.1 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดาน 

        สาธารณสุขของเทศบาลเมอืง 

 มีการจัดทําหรอืสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

งานสาธารณสุข ภายในพ้ืนที่ทัง้หมดของเทศบาล 

 จัดหรอืสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบาน/ชุมชน  

(อสม.) หรอื  แกนนําชุมชน ในดานสาธารณสุข   

 จัดหรือสนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ดานสาธารณสุขผานสื่อตางๆ  เชน เอกสาร แผน

พับ  หอกระจายขาว วิทยุชุมชน  เว็บไซต ฯลฯ 

 จัดหรือสนับสนุนใหมีกจิกรรมปองกันหรอื

ควบคุมไดมาตรฐาน อย.ที่สําคัญในเทศบาล  

 มีการจัดทําหรือสนับสนุนงานสาธารณสุขรวมกับ

หนวยงานอื่น หรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

เกณฑการใหคะแนน 

มกีารดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มกีารดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มกีารดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มกีารดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มกีารดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

2.4.2  การสงเสริมงานสาธารณสุข        

ของเทศบาลเมอืง 

  สงเสริมใหหญิงมีครรภและหลังคลอด 

ไดรับความรูและคําแนะนําในการดูแล

สุขภาพแมและเด็ก  

 จัดหรือสนับสนุนใหมีกจิกรรมปลูกฝงนสิัยการ

บริโภคอาหาร  ที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 

 สนับสนุนหรือจัดใหมีกจิกรรมเผยแพรความรู

เร่ืองอาหาร ยา เคร่ืองสําอางที่ปลอดภัยได

มาตรฐาน อย.  

 สนับสนุนหรือจัดใหมีกจิกรรมเผยแพรความรู

เร่ือง เพศศกึษา โรคเอดส ไดมาตรฐาน อย.ทาง

เพศสัมพันธ  

 ประสานหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพื่อสราง

เครือขายงานสาธารณสุข 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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 ตารางท่ี  27  (ตอ) 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

IV2.5 การสง 

 เสรมิการพัฒนา

สตรแีละการ

สงเสรมิอาชีพ 
IV2.5.1 การสงเสริม

การพัฒนาสตร ี

IV2.5.1.1 มีแผนการพัฒนา

คุณภาพชวิีตของสตร ี 

 ในแผนพัฒนาทองถิ่น 

IV2.5.1.2  มีกจิกรรม

สงเสรมิการรวมกลุม

ของสตร ี

IV2.5.1.3 มีกจิกรรม

สงเสรมิการพัฒนา

อาชพีในกลุมของสตร ี

IV2.5.1.4 จัดกจิกรรมให

ความรูเรื่องตางๆ                       

แกสตร ี

IV2.5.1.5 มีกจิกรรม

สงเสรมิใหสตรหีรอื

กลุมสตรมีีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่น 

IV2.5.2 การสงเสรมิ

อาชีพ 

IV2.5.2.1 การสํารวจ

จัดทําฐานขอมูล

กลุมอาชพีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

IV2.5.2.2 จัดกจิกรรม

สงเสรมิอาชพีแก

ประชาชน 

IV2.5.2.3 จัดกิจกรรม

สงเสรมิอาชพีแก

ประชาชน  

IV2.5.2.4 สนับสนุน

การถายทอด

ความรูและ

เทคโนโลยวิีชาชพี 

การจัดการ 

การตลาด 

IV2.5.2.5 สงเสรมิการ

นําทรัพยากรหรอื

ภูมิปญญาทองถิ่น

มาเพ่ิมมูลคาเพ่ือ

ยกระดับรายไดของ

ประชาชน 

 2.5.1 การสงเสรมิการพัฒนาสตร ี

        ของเทศบาลเมอืง 

 มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวติของสตรี                   

ในแผนพัฒนาเทศบาล 

 มีกจิกรรมสงเสริมการรวมกลุมของสตรี 

 มีกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาอาชีพในกลุม               

ของสตรี 

 จัดกจิกรรมใหความรูในเร่ืองตางๆ แกสตรี 

เชน การวางแผนครอบครัว การปองกัน

การตัง้ครรภกอนวัยอันควร  การตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง การตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก ฯลฯ 

 มีกจิกรรมสงเสริมใหสตรีหรือกลุมสตรีมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือมี

บทบาททางสังคม 

 เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

 2.5.2 การสงเสรมิอาชพี 

          ของเทศบาลเมอืง 

 มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลกลุมอาชีพ                       

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 สงเสริมการจัดตัง้กลุมอาชีพ  เพื่อพัฒนา

ความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

 จัดกจิกรรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

 จัดหรือสนับสนุนใหมีการถายทอดความรู

หรือเทคโนโลยใีน  วชิาชีพ การจัดการ 

หรือการตลาด แกกลุมอาชีพตางๆ 

 สงเสริมการนําทรัพยากรหรือภูมิปญญา

ทองถิ่น มาเพิ่มมูลคาเพื่อยกระดับรายได

ของประชาชน 

 เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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 ตารางท่ี  27 (ตอ) 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

IV3 การจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม 

    IV3.1  การปองกัน

และบรรเทา    

สาธารณภัย 
IV3.1.1 การวางแผน

ดําเนนิการปองกัน

และบรรเทา           

สาธารณภัย  

IV3.1.1.1 มีแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   

IV3.1.1.2 มีการซักซอมแผน

ปองกันบรรเทาสาธารณ 

 ภัย อยางนอยปละ 1 

ครัง้ 

IV3.1.1.3 จัดอบรมทบทวน

การปฏิบัตงิาน แก  

      อปพร. 

IV3.1.1.4 มีระบบการแจง

เตอืนประชาชนเกี่ยวกับ

สาธารณภัย 

IV3.1.1.5 เผยแพรความรู

เกี่ยวกับสาธารณภัย

และการปองกัน 

IV3.1.2 การ

ดําเนนิการปองกัน

และบรรเทา                 

สาธารณภัย   

IV3.1.2.1 แตงตัง้

ผูรับผดิชอบ 

IV3.1.2.2 จัดทํา

ฐานขอมูลดาน      

การปองกันบรรเทา  

สาธารณภัย 

IV3.1.2.3 การจัดทําแผน

กําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย

ในเขตเทศบาล 

IV3.1.2.4 มีอุปกรณหรอื

สนับสนุนเครื่องมือ

บรรเทาสาธารณภัย 

IV3.1.2.5 มีการจัดตัง้

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรอืน  

3. การจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคมIV 3 

หมายถงึ การบริหาร

จั ด ก า ร ต า ม

มาตรฐานบริการ

สาธารณะดานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย IV3.1  

ไดแก  การวางแผน

ดําเนินการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย IV3.1.1 โดยมีแผน

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  มีการ

ซักซอมแผนปองกัน   

จัดอบรมทบทวนการ

ปฏิบัติงาน มีระบบ

การแจงเตอืนประชาชน 

และการเผยแพร

ความรูเกี่ยวกับสา

ธารณภัยและการ

ปองกัน  และดานการ

ดําเนินการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย  IV3.1.2  โดยมีการ

แตงตั้งผูรับผิดชอบ  

จัดทําฐานขอมูลดาน

การปองกันบรรเทา           
สาธารณภัย  กําหนด

พื้นที่เสี่ยงภัยในเขต

เทศบาล   มีอุปกรณ

ห รื อ ส นั บ ส นุ น

เครื่องมือบรรเทา 

สาธารณภัย  และมี
การจัดตัง้อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝาย 

พลเรอืน (อปพร.)    

3.1.1 การดําเนนิงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของเทศบาลเมอืง 

  มีแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาลเมอืง ครอบคลุมอยางนอย  2 

ประเภท (ภัย) 

  มีการซักซอมแผนปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย อยางนอย  ปละ 1 คร้ัง 

  จัดอบรมทบทวน การปฏิบัตงิาน การ

ชวยเหลอืผูประสบภัย  แกเจาหนาที่หรือ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

  มีระบบการแจงเตอืนประชาชนเกี่ยวกับ       

สาธารณภัย  ผานสื่อตาง  ๆ เชน หอกระจาย

ขาว เสยีงตามสาย ฯลฯ 

  เผยแพรความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและ

การปองกันแกประชาชนอยางตอเนื่อง  

 เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

 3.1.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 เทศบาลมีการออกคําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่

ผูรับผดิชอบ 

  จัดทําฐานขอมูลดานการปองกันและบรรเทา 

      สาธารณภัย เชนขอมูลกําลังพล และอุปกรณ 

ตลอดจนองคกรเครือขายที่เกี่ยวของ  

  มีการจัดทําแผนที่กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย 

       ในเขตเทศบาลเมอืง 

  มีเคร่ืองมือดับเพลงิหรืออุปกรณสนับสนุนใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน 

เคร่ืองดับเพลงิชนดิหาบหาม รถบรรทุกน้ํา 

รถดับเพลงิ รถกูภัย  เรือทองแบน ฯลฯ 

   ประสานหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพื่อสราง

เครือขายงาน สําหรับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี  27  (ตอ) 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

IV4 การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 

 ชาติและส่ิง 

แวดลอม 

     IV4.1 การจัด 

 การส่ิง 

     แวดลอม 
IV4.1.1 การบรหิาร

จัดการดาน

สิ่งแวดลอม 

IV4.1.1.1 การวางแผน

ปองกันหรอืแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม 

IV4.1.1.2 การดําเนนิ

โครงการดาน

สิ่งแวดลอม 

IV4.1.1.3 การแตงตัง้

เจาหนาที่หรอื

อาสาสมัคร รับผดิชอบ 

IV4.1.1.4 การสรางเครอื 

 ขายความรวมมือ

ระหวางเทศบาล หรือ

กลุมตางๆ    
IV4.1.2  การสงเสรมิ

สิ่งแวดลอม   

IV4.1.2.1 ประชาสัม 

 พันธหรอืรณรงคให

ประชาชนมีความรูและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

IV4.1.2.2 จัดกจิกรรมสราง

จติสํานกึ  

IV4.1.2.3 จัดกจิกรรม

รณรงคการลดปรมิาณ

ขยะ 

IV4.1.2.4 การกําจัดขยะมูล

ฝอย  และสิ่งปฏิกูล 

ดวยวิธีที่เหมาะสม 

IV4.1.2.5 มีชองทางรับฟง

ความคิดเห็นหรอื

ขอเสนอแนะ  

4. การอนรุักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
IV4

 

หมายถงึ การบริหาร

จัดการตามมาตรฐาน

บริการสาธารณะดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมของ

เทศบาล  IV4.1  ไดแก  

การบริหารจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม IV4.1.1   

ตัง้แตการวางแผน

ปองกันหรือแกไข

ปญหาดาน

สิ่งแวดลอม การ

ดําเนนิโครงการดาน

สิ่งแวดลอม การ

แตงตัง้เจาหนาที่หรือ

อาสาสมัคร

รับผดิชอบเฝาระวัง 

รวมถงึการสราง

เครือขายความ

รวมมือระหวาง

เทศบาล หรือกลุม

ตางๆ   ในการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอม  

และในดานการ

สงเสริมสิ่งแวดลอม 
IV4.1.2  โดยมีการ

ประชาสัมพันธหรือ

รณรงคใหประชาชนมี

ความรูและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม จัด

กจิกรรมสราง

จิตสํานกึแก

ประชาชนดวยวธิทีี่

เหมาะสมและมี

ชองทางรับฟงความ

คดิเห็นหรือ

ขอเสนอแนะจาก

ประชาชนเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม 

4.1.1 การบรหิารจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมของเทศบาลเมอืง 

 มีการวางแผนปองกันหรือแกไขปญหาดาน

สิ่งแวดลอม ที่อาจเกดิข้ึน      

 มีการดําเนนิโครงการดานสิ่งแวดลอม 

 มีการแตงตัง้เจาหนาที่หรืออาสาสมัคร

รับผดิชอบ การเฝาระวังปญหาที่เกดิจาก

สิ่งแวดลอมในดานตางๆ 

 มีกจิกรรมดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมจัด

ข้ึนโดยเทศบาลเมอืงเปนประจํา 

 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกลุมตาง  ๆ 

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

 4.1.2  การสงเสรมิส่ิงแวดลอมของ

เทศบาลเมอืง 

 ประชาสัมพันธหรือรณรงคใหประชาชนมี

ความรู ในการดูแลและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 จัดกจิกรรมสรางจิตสํานกึแกประชาชนในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 จัดกจิกรรมรณรงคใหประชาชนชวยลด

ปริมาณขยะในชุมชน ดวยวธิีการตางๆ 

เชน ลดปริมาณขยะ  การนํากลับไปใช 

การแปรรูปขยะ ฯลฯ 

 มีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  

ดวยวธิีการที่เหมาะสมและไมกอใหเกดิ

มลภาวะตอสภาพแวดลอม 

 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี  27  (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 
Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring  

System of  

Scale  

IV5  การสงเสริมศาสนา

ศิลปะ  วัฒนธรรม

ประเพณทีองถ่ิน  

และการทองเท่ียว 

IV5.1 การสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณทีองถ่ิน  

และการทองเท่ียว  

IV5.1.1 การสงเสริม

ศาสนาศิลป 

วัฒนธรรม และ

ประเพณ ี 

IV5.1.1.1 รวมรวมจัดทํา

ฐานขอมูลเกี่ยวกับ

ศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณี  และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 IV5.1.1.2 จัดใหมีหรือ

สนับสนุนกจิกรรมที่

สงเสรมิความรูแก

ประชาชนดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณี  และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

IV5.1.1.3 การยกยองเชดิชู

ปราชญชาวบาน  และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

IV5.1.1.4 จัดกจิกรรมเพ่ือ

สงเสรมิแนวทางการ

ดําเนนิชวิีตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

IV5.1.1.5 จัดใหมีการ

ประชาสัมพันธ        

แหลงทองเที่ยว 

 

   5.  การสงเสริม 

ศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม 

ประเพณทีองถ่ิน 

และการทองเท่ียว 

IV 5 หมายถงึ  การ

บริหารจัดการตาม

มาตรฐานบริการ

สาธารณะดานการ

ดานการสงเสริม

ศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณทีองถิ่น  

และการทองเที่ยว IV 

5.1  ไดแก  การ

สงเสริมศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม  

และประเพณี IV 5.1.1 

โดยมีรวบรวมจัดทํา

ฐานขอมูลเกี่ยวกับ

ศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณ ี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น   จัดใหมี

หรือสนับสนุน

กจิกรรมที่สงเสริม

ความรูแกประชาชน

ดานศาสนา ศิลปะ  

วัฒนธรรม ประเพณ ี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น  การยกยอง

เชิดชูปราชญ

ชาวบาน  และภูมิ

ปญญาทองถิ่น  และ

มีการจัดกจิกรรม

เพื่อสงเสริมแนว

ทางการดําเนินชีวติ

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง   

5.1.1  การสงเสรมิศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม และประเพณี

ของเทศบาลเมอืง 

 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 จัดใหมีหรือสนับสนุนกจิกรรมที่สงเสริมความรู

แกประชาชนในดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 มีการยกยอง เชิดชูปราชญชาวบาน  

    และภูมิปญญาทองถิ่น  ในโอกาสตางๆ 

 จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมแนวทางการดําเนนิ

ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรือการแบงปนและเอ้ืออาทรตอกัน 

 อ่ืนๆ  (ระบุ) ................. 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

5.1.2  การสงเสรมิการทองเท่ียวของ

เทศบาลเมอืง 

 จัดกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ตามความเหมาะสม  เชน กจิกรรมปรับปรุง 

ภูมิทัศน  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนเิวศน  

     การทองเที่ยวเชิงการเรียนรู  

 จัดใหมีศูนยหรือเอกสารบริการขอมูลสําหรับ

นักทองเที่ยว     

 จัดทําแผนหรือการดําเนนิการเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

 จัดกจิกรรมสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมตาม

ธรรมชาตแิละแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น 

 จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใน

รูปแบบตาง  ๆเชน สื่อสิ่งพมิพ วิทยุ โทรทัศน 

เว็บไซต 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี  27  (ตอ) 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of 

Scale 

IV5.1.2 การสงเสรมิการ

ทองเท่ียว 

IV5.1.2.1 จัดกจิกรรมสงเสรมิ

การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว 

IV5.1.2.2 จัดใหมีศูนยหรอื

เอกสารบรกิารขอมูล

สําหรับนักทองเที่ยว 

IV5.1.2.3 จัดทําแผนหรือการ

ดําเนนิการเพ่ือสงเสรมิ   

การทองเที่ยว 

IV5.1.2.4 จัดกจิกรรมสงเสรมิ

ใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการกํากับ

ดูแลรักษา

สภาพแวดลอมแหลง

ทองเที่ยว 

IV5.1.2.5 จัดใหมีการ

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวของทองถิ่น 

การสงเสรมิการ

ทองเที่ยว
 IV 5.1.2

  โดย

การจัดกจิกรรม

สงเสรมิการพัฒนา

แหลงทองเที่ยว จัดให

มีศูนยหรอืเอกสาร

บรกิารขอมูลสําหรับ

นักทองเที่ยว  จัดทํา

แผนหรอืการ

ดําเนนิการเพ่ือ

สงเสรมิการทองเที่ยว  

จัดกจิกรรมสงเสรมิ

ใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการกํากับ

ดูแลรักษา

สภาพแวดลอมแหลง

ทองเที่ยว และจัดใหมี

การประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวของ

ทองถิ่น 

     

  

สําหรับตัวแปรตาม คอื หลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ผูวจิัยไดแบง

ระดับคะแนนของมาตรวัดการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น  

ดังนี้  

1  หมายถงึ  มีการบริหารงานตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีระดับนอยที่สุด  ระหวางรอยละ   1-20  

2  หมายถงึ  มีการบรหิารงานตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดรีะดับนอย        ระหวางรอยละ 21-40 

3  หมายถงึ  มีการบรหิารงานตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดรีะดับปานกลาง ระหวางรอยละ 41-60 

4  หมายถงึ  มีการบรหิารงานตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดรีะดับมาก        ระหวางรอยละ 61-80 

5  หมายถงึ  มีการบรหิารงานตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดรีะดับมากที่สุด ระหวางรอยละ 81-100 
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ตารางท่ี  28  การสรางเคร่ืองมอืการวจัิยจากตัวช้ีวัดของดัชนตีัวแปรตาม คาความเท่ียงตรง

ของคําถาม (IVC) ระบบเกณฑการวัด และระบบการใหน้ําหนัก 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of 

Scale 

DV1 ประโยชนสุขของ

ประชาชน 

   DV1.1 การเปดเผย 

            ขอมูลขาวสาร 

DV1.1.1 การจัดตัง้ศูนย   

           ขอมูลขาวสาร 

DV1.1.2 การแตงตัง้ 

            เจาหนาที่ 

            ผูรับผดิชอบ 

DV1.1.3 จัดวางเอกสาร

ขอมูลครบตาม

จํานวน 

DV1.1.4 มีระบบการให

และรับขอมูล

ขาวสาร 

DV1.1.5 มีชองทางการ

เขาถงึขาวสาร 

   DV1.2 จัดใหมี

ชองทางประจํา

สําหรับเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

DV1.2.1 บอรด

ประชาสัมพันธ 

DV1.2.2  สื่อสิ่งพิมพ 

DV1.2.3 หอกระจายขาว 

DV1.2.4  วิทยุชุมชน  

DV1.2.5 วิทย ุ

 กระจายเสยีง 

DV1.2.6 โทรทัศน 

DV1.2.7 บอรด

ประชาสัมพันธ

ชุมชน 

DV1.2.8 เว็ปไซต 

 

1. ประโยชนสุขของ   

   ประชาชน
DV1

   
1.1 การเปดเผย 

    ขอมูลขาวสาร 
DV 1.1

  

หมายถงึ  การ

บริหารจัดการเพื่อ

การบรรลุการบริหาร

กจิการบานเมอืงที่ดี

ของทองถิ่น  จาก

การเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยการการ

จัดตัง้ศูนยขอมูล

ขาวสาร DV 1.1.1 การ

แตงตัง้เจาหนาที่

ผูรับผดิชอบ DV 1.1.2 

การจัดวางเอกสาร

ขอมูลครบตาม

จํานวน DV 1.1.3  และมี

ระบบการใหและรับ

ขอมูลขาวสาร DV 1.1.4
 

1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม  

     พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทาง 

     ราชการ พ.ศ. 2540 

  มีการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร  

  แตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

  มีระบบการใหและขอรับขอมูลขาวสาร 

 จัดวางเอกสารไดแก แผนยุทธศาสตร และ

แผนพัฒนาสามป งบประมาณรายจาย

ประจําป แผนการดําเนนิงาน รายงานผล

การปฏิบัตงิานประจําป  รายงานการ

ประชุมสภา ขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อ

การตรวจสอบ    

  จัดใหมีชองทางการเขาถงึขาวสาร 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ  = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ  = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ  = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ  = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ  = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

1.2 การจัดใหม ี 

    ชองทางประจํา 

    สําหรับเผยแพร 

    ขอมูลขาวสาร
 DV 1.2

 

หมายถงึ  การ

บริหารจัดการเพื่อ

การบรรลุการบริหาร

กจิการบานเมอืงที่ดี

ของทองถิ่น  จาก

การจัดใหมีชองทาง

ประจําสําหรับ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารโดยการจัด

ใหมีบอรด

ประชาสัมพันธ DV 1.2.1  

สื่อสิ่งพมิพ DV 1.2.2  

หอกระจายขาว DV 1.2.3 

วทิยุชุมชนDV 1.2.4   

วทิยุกระจายเสยีง DV 

1.2.5  โทรทัศน DV 1.2.6 

บอรดประชาสัมพันธ

ชุมชน DV 1.2.7 และ

เว็บไซต DV 1.2.8    

1.2 จัดใหมชีองทางประจําสําหรับ 

      เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน 

     ของเทศบาลเมอืง 

□ บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน  

□ สื่อสิ่งพมิพขาวสารของเทศบาล       

□ หอกระจายขาว/เสียงตามสาย    

□ วทิยุชุมชน 

□ วทิยุกระจายเสยีง      

□ โทรทัศน 

□ บอรดประชาสัมพันธ   

□  เว็บไซต 

□ อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 8 ชองทางขึ้นไป = 5 

มีการดําเนนิการ 6-7 ชองทาง = 4 

มีการดําเนนิการ 4-5  ชองทาง = 3 

มีการดําเนนิการ 2-3  ชองทาง = 2 

มีการดําเนนิการ 1  ชองทาง = 1 
 

 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)   

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of 

Scale 

DV1.3 การจัดวาง 

         ระบบการ 

         ควบคุมภายใน 

         ตามระเบียบ 

         คณะกรรมการ 

       ตรวจเงนิแผนดนิ 

 DV1.3.1 การสํารวจการ

วางโครงสรางของ

องคการ 

DV1.3.1.1 คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ตดิตามประเมินผล

ระบบการควบคุม

ภายใน 

DV1.3.1.2 แตงตัง้

คณะกรรมการ

ตดิตามประเมินผล 

ในระดับหนวยงาน

ยอย และระดับ

องคกร 

 DV1.3.1.3 ผูบริการมี

หนังสอื 

 แจงใหทุกสํานัก

ตดิตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายใน 

 DV1.3.1.4 คําสั่งแบง

งานภายในของ

สํานักชัดเจนและ

เปนปจจุบัน 

   DV1.3.2 การจัดทํา

รายงานผลการ

ประเมินความ

เพยีงพอและ

ประสทิธผิลของ

ระบบควบคุมภายใน 

   DV1.3.3 การจัดสง

รายงานการประเมิน

ความเพียงพอและ

ประสทิธผิลของ

ระบบควบคมุภายใน 

 

 

 

1.3 การจัดวาง 

     ระบบการ 

     ควบคุมภายใน 

     ตามระเบียบ 

     คณะกรรมการ 

     ตรวจเงิน 

     แผนดิน
DV 1.3

  
หมายถงึ  การ

บริหารจัดการเพื่อ

การบรรลุการ

บริหารกจิการ

บานเมอืงที่ดขีอง

ทองถิ่นจากการจัด

วางระบบการ

ควบคุมภายในตาม

ระเบียบ

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดนิ 

โดยการการสํารวจ

การวางโครงสราง

ขององคการ DV 1.3.1  

ไดแก การแตงตัง้

คณะกรรมการ

ตดิตามประเมินผล

ระบบการควบคุม

ภายใน  มีหนังสอื

แจงใหทุกสํานัก

ตดิตามประเมินผล

ระบบควบคุม

ภายในมีคําสั่งแบง

งานภายในของ

สํานักชัดเจนและ

เปนปจจุบัน   และ

มีการจัดทํารายงาน

ผลการประเมิน

ความเพียงพอและ

ประสทิธิผลของ

ระบบควบคุมภายใน 
DV  1.3.2

  รวมถงึการ

รายงานจุดออนของ
ระบบควบคุมภายใน 
DV 1.3.3 

 1.3.1 การสํารวจการวางโครงสราง 

        ขององคกร  

□ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ตดิตามประเมินผล ระบบการควบคุม

ภายใน   

□ แตงตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผล  

      ในระดับหนวยงานยอย และระดับองคกร 

□ ผูบริหาร (นายกเทศมนตรี) มีหนังสอืแจง

ใหทุกสํานัก/กองตดิตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน 

□ สํานัก/กองมีคําสั่งแบงงานภายในของ

สํานัก/กอง ชัดเจนและเปนปจจุบัน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 4 ขอ  = 5 

มีการดําเนินการ 3 ขอ  = 4 

มีการดําเนินการ 2 ขอ  = 3 

มีการดําเนินการ 1 ขอ  = 2 

ไมมีการดําเนนิการ   = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

1.3.2  เทศบาลเมืองจัดทํารายงานผลการ

ประเมนิความเพยีงพอและประสิทธิผลของ

ระบบควบคุมภายใน โดยมกีารจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน  ครบ 5 องค ประกอบไดแก 

(สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมิน

ความเ ส่ียง กิจกรรมการควบคุ ม 

สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตาม

ประเมินผล) ตามมาตรฐานการควบคุม

ภายใน และมกีารตรวจติดตามประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

ครบ 5 องคประกอบ ในระดับหนวยงาน

ยอย และระดับองคกร อยูในระดับใด 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

1.3.3 เทศบาลเมืองจัดสงรายงานการ

ว า ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ท้ั ง  5 

องคประกอบ (สภาพแวดลอมการควบคุม 

การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ

ควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร  การ

ติดตามประเมินผล) ของหนวยงานยอย 

และระดับองคกรตามระเบียบฯ ใหผูกํากับ

ดูแล (นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด) 

และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภูมภิาคภายในกําหนด 30 ธันวาคม ของ

ทุกป  อยูในระดับใด 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)   
 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of 

Scale 

DV1.4 การตรวจ สอบ

หลักฐานการรับฟง

ความคิดเห็น 

DV1.4.1 ตู กลองรับความ

คดิเห็น 

DV1.4.2 จัดประชุม

ประชาคม 

DV1.4.3 การสํารวจความ

คดิเห็น 

DV1.4.4 การรับฟงความ

คดิเห็นผานทาง

เวบ็ไซต 

DV1.4.5 เขารวมรับฟงใน

การประชุมสภา

เทศบาล 

DV1.4.6 ตูไปรษณีย 

DV1.5 ตรวจสอบ

หลักฐานเอกสารการ

บริหารงบประมาณ  

DV1.5.1 จัดทํา  

          เทศบัญญัต ิ

DV1.5.2 สงสําเนาประกาศ

งบประมาณรายจายให

ผูกํากับดูแลภายใน 15 

วัน 

DV1.5.3 จัดทํารายงาน

ขอมูลรายรับรายจาย

งบประมาณ 

DV1.5.4 การตรวจสอบ

ภายในในการจัดทํา

รายงานขอมูลรายรับ – 

รายจายงบประมาณ

รายจายประจําปอยาง

สมํ่าเสมอ 

DV1.5.5 ไมมีขอทักทวงการ

ตัง้งบประมาณรายจาย

ประจําปจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

1.4  การตรวจสอบ    

      หลักฐานการ 

      รับฟงความ 

      คิดเห็น DV 1.4 

หมายถงึ การบริหาร

จั ดการเพื่ อการ

บรรลุการบริหาร

กจิการบานเมอืงที่ดี

ของทองถิ่นจากการ

ตรวจสอบหลักฐาน

การรั บฟ งความ

คิดเห็นโดยการจัด

ใหมีตู หรือกลองรับ

ความคิดเห็น DV 1.4.1  

ก า ร จั ด ป ระ ชุ ม

ประชาคม DV 1.4.2  การ

สํารวจความคิดเห็น 

DV 1.4.3 การรับฟ ง

ความคิดเห็นผาน

ทางเว็ปไซต  DV 1.4.4  

เขารวมรับฟงในการ

ประชุมสภาเทศบาล 

DV 1.4.5  ตูไปรษณีย DV 

1.4.6  

1.4. มชีองทางและปรากฏหลักฐานการ 

      รับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

□ ตู/กลองรับความคิดเห็น                     

□ จัดประชุมประชาคม/เวทชีาวบาน 

□ การสํารวจความคิดเห็น 

□ การรับฟงความคดิเห็นผานทางเว็บไซต  

    ของเทศบาล     

□ การเขารวมรับฟงในการประชุมสภา

เทศบาล 

□ ตูไปรษณีย 

□ อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ  5 ชองทางข้ึนไป = 5 

มีการดําเนินการ  4 ชองทาง = 4 

มีการดําเนินการ  3  ชองทาง = 3 

มีการดําเนินการ  2  ชองทาง = 2 

มีการดําเนินการ  1  ชองทาง = 1 

1  1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

1.5 การบรหิาร 

      งบประมาณ 
DV 1.5

  

หมายถงึ  การบรหิาร

จัดการเพ่ือการบรรลุ

การบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดขีอง

ทองถิ่นจากการ

บรหิารงบประมาณโดย

การจัดทําเทศบัญญัต ิ
DV 1.5.1

 สงสําเนาประกาศ

งบประมาณรายจายให

ผูกํากับดูแลภายใน 15 

วัน  
DV 1.5.2

 การจัดทํา

รายงานขอมูลรายรับ

รายจายงบประมาณ
 DV 

1.5.3
และการไมมีขอ

ทักทวงการตัง้

งบประมาณรายจาย

ประจําปจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ
 

DV 1.5.4 

1.5 เทศบาลเมอืงมกีารบริหาร 

     งบประมาณ  

□ จัดทําเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําป 

ใหสามารถใชไดทันในวันที่ 1 ตุลาคม 

□ สงสําเนาประกาศงบประมาณรายจายใหผูกํากับ

ดูแล  ภายใน 15 วัน นับตัง้แตวันที่ประกาศ 

□ จัดทํารายงานขอมูลรายรับ – รายจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

□ การตรวจสอบภายในในการจัดทํารายงานขอมูล

รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป

อยางสมํ่าเสมอ 

□ ในปงบประมาณที่ผานมาไมมีขอทักทวง  เรื่อง

การตั้งงบประมาณรายจายประจําป จาก สตง.

หรอืจาก สถ. หรือจาก ผูตรวจ สถ. หรือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ  = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ  = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ  = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ  = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ  = 1 

1  1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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 ตารางท่ี 28 (ตอ)   
 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of 

Scale 

   DV1.6 การบริหาร 
            พัสดุเทศบาล 

DV1.6.1 จัดทํารายงานขอ
อนุมัตจัิดซื้อจัดจาง  

DV1.6.2  แตงตัง้ผูแทน
ชุมชนหรือประชาคม 

 เปนกรรมการ 
DV1.6.3  เผยแพรเอกสาร

การสอบราคา 
ประกวด 

 ราคาตามหลัก เกณฑ
ที่กําหนด 

DV1.6.4 จัดทําปาย
ประชาสัมพันธงาน
กอสรางในพื้นที ่

DV1.6.5 จัดทําสรุปผล
การจัดซื้อจัดจาง
สําหรับการตรวจดู
ของประชาชน 

DV1.6.6 จัดทําทะเบียน
คุมครุภัณฑ 

DV1.7 การโอน 
         งบประมาณ 
         รายจาย 
         ประจําป 
DV1.8 การเปลี่ยนแปลง 
     คําช้ีแจง

งบประมาณรายจาย
ประจําป
งบประมาณ 

 
 

1.6 ดานการบริหาร 
    พัสดุเทศบาล DV 1.6 

หมายถงึ  การบริหาร
จัดการเพื่อการบรรลุ
การบริหารกจิการ
บานเมอืงที่ดขีอง
ทองถิ่นจากการ
บริหารพัสดเุทศบาล  
โดยการจัดทํารายงาน
ขออนุมัตจัิดซื้อจัด
จาง DV 1.6.1 แตงตัง้
ผูแทนชุมชนหรือ
ประชาคมเปน
กรรมการ DV 1.6.2    
เผยแพรเอกสารการ
สอบราคาประกวด
ราคาตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด DV 1.6.3 จัดทํา
ปายประชาสัมพันธ
งานกอสรางในพื้นที่  
DV 1.6.4  จัดทําสรุปผล
การจัดซื้อจัดจาง DV 

1.6.5   จัดทําทะเบียน
คุมครุภัณฑ DV 1.6.6   
1.7 การโอนงบประมาณ 
       รายจายประจําป

DV1.7  
หมายถึงเทศบาล มีการ
ตรวจสอบหลั กฐาน
เอกสารรายการการโอน
งบประมาณรายจ าย
ประจําป   
1.8 การเปลี่ยนแปลง 
      คําช้ีแจง 
      งบประมาณ 
      รายจายประจําป 

       งบประมาณ 
DV 1.8  

หมายถงึการ
ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารการ
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
ของเทศบาล    
 

 1.6 การบรหิารพัสดุของเทศบาลเมอืง
ดําเนนิการ  

□ จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตอผูสั่งจาง 
□ แตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมเขารวมเปน

กรรมการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคา และวิธีพิเศษ 

□ มีการสงประกาศและเอกสารการสอบราคา 
ประกวดราคา ไปเผยแพรตามหลักเกณฑที่
ระเบียบกําหนด         

□ จัดทําปายประชาสัมพันธงานกอสรางในพ้ืนที ่
□ จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางทุกเดอืนเพ่ือเปน

ดัชนสีําหรับการตรวจดูของประชาชน กรรมการ
จัดซื้อ  จัดจาง  โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา
และวิธีพิเศษ 

□ จัดทําทะเบยีนคุมครุภัณฑ 
เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอขึ้นไป = 5 
มีการดําเนนิการ 4 ขอ  = 4 
มีการดําเนนิการ 3 ขอ  = 3 
มีการดําเนนิการ 2 ขอ  = 2 
มีการดําเนนิการ 1 ขอ  = 1 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

1.7  การโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  (ยกเวนกรณกีารโอนตามนโยบาย
รัฐบาล  กระทรวง มหาดไทย หรอืหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลตามกฎหมาย) 

□ ไมมีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย = 5 
□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 1-2 

รายการ = 4 
□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 3-4 

รายการ = 3 
□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 5-6 

รายการ = 2 
□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจายเกินกวา  

7   รายการ = 1  

0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

1.8 การเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ (ยกเวน    
กรณกีารเปลี่ยนแปลง คําช้ีแจงตาม 
นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย    
หรือหนวยงานท่ีมหีนาท่ีกํากับดูแลตาม
กฎหมาย) 

□ ไมมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง                      = 5 
□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 1 - 2 รายการ  = 4 
□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 3 - 4 รายการ  = 3 
□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 5 - 6 รายการ = 2 
□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเกนิกวา 7 รายการ  = 1 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)   

 ตัวแปรดัชน ีและ
ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ
ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 
แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 
System of 
Indicator 

Scoring 
System of  

Scale 

DV2 การบรหิารงาน 
        เพ่ือใหเกิด 
        ผลสัมฤทธิ์ตอ 
        ภารกิจของ 
        เทศบาล  
  DV2.1 การแตงต้ัง 

          องคกรจัดทํา 

          แผนพัฒนา     

          ของเทศบาล 

  DV2.2 การตรวจ 

           สอบหลัก 

           ฐานการจัด 

           ทําแผน 

           พัฒนาสามป 

 DV2.2.1  คณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่นมีการ

ประชุมรวมกับ

ประชาคมทองถิ่น

เพื่อกําหนดประเด็น

การพัฒนา 

DV2.2.2  การจัดประชุม

คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อจัดทําราง

แผนพัฒนาสามป 

DV2.2.3 การจัดประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่นเพื่อ

พจิารณาราง

แผนพัฒนาสามป 

DV2.2.4  แจง

แผนพัฒนาสามปที่

ผูบริหารอนุมัตแิลว

ใหผูที่เกี่ยวของ

ทราบ 

DV2.2.5  ปดประกาศ

แผนพัฒนาสามปให

ประชาชนทราบ  

 

2. การบริหารงาน 
   เพ่ือใหเกิดผล  
   สัมฤทธ์ิตอ 
   ภารกิจของ 
   เทศบาล DV 2  

 2.1 การแตงต้ังองคกร 

       จัดทําแผนพัฒนา  

        ของเทศบาล 
DV 2.1

  
หมายถึง  การบริหาร
จัดการเพื่อการบรรลุ
การบริหารกิจการ

บ านเมืองที่ ดี ของ
ท องถิ่ นเพื่ อเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของเทศบาล  จากการ
แตงตั้งองคกรจัดทํา
แผนพั ฒนาของ

เทศบาล   

    2.2 การจัดทํา
แผน พัฒนาสามป 
DV 2.2  หมายถงึ  การ
บริหารจัดการเพื่อการ

บรรลุการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดขีอง

ทองถิ่นในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป โดย

คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นมีการประชุม

รวมกับประชาคม

ทองถิ่นเพื่อกําหนด

ประเด็นการพัฒนา 
DV 2.2.1

  

การจัดประชุม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นเพื่อจัดทําราง

แผนพัฒนาสามป
 DV 2.2.2

 

การจัดประชุม

คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นเพื่อพิจารณา

รางแผนพัฒนาสามป
 DV 

2.2.3
  แจงแผนพัฒนาสาม

ปที่ผูบรหิารอนุมัติ

แลวใหผูที่เกี่ยวของ

ทราบ
 DV 2.2.4

   

2.1  การแตงต้ังองคกรจัดทํา 
      แผนพัฒนาของเทศบาลเมอืง ตาม 
      ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา 
      ดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
      เทศบาล  พ.ศ. 2548  
□ มีการแตงตั้งที่ถูกตองตามระเบยีบฯ  

    ทั้ง 3 คณะ = 5  

□ มีการแตงตั้งที่ถูกตองตามระเบยีบฯ  

    2 คณะ   = 4 

□ มีการแตงตั้งที่ถูกตองตามระเบยีบฯ        

    เพยีง  1 คณะ = 3 

□ มีการแตงตัง้ที่ไมถูกตองตามระเบยีบ = 2 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

 2.2 เทศบาลเมอืงนําโครงการ/กิจกรรม 

       ท่ีเปนขอเสนอของประชาคมทองถ่ิน 

       หรือแผนชุมชนมาบรรจุไวใน 

       แผนพัฒนาสามป (2551 - 2553)  
□  บรรจุมากกวารอยละ 70 ของโครงการ / 

กจิกรรม ในแผนพัฒนาสามป  = 5 

□  บรรจุมากกวารอยละ 60 แตไมเกิน    

รอยละ 70 ของโครงการ / กิจกรรม       

ในแผนพัฒนาสามป   = 4 

□  บรรจุรอยละ 50  

     แตไมเกินรอยละ 60 ของโครงการ /       

     กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป  = 3 

□  บรรจุรอยละ 30  

     แตไมเกินรอยละ 60 ของโครงการ /    

     กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป  = 2 

□  บรรจุต่ํากวารอยละ 30 ของโครงการ / 

กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป  = 1  

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 

2.3  เทศบาลเมอืงนําโครงการในแผนพัฒนา 

       สามป (2551-2553) มาจัดทํางบประมาณ 

       รายจายประจําป งบประมาณ    

        (เฉพาะโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ 

         ประจําป) 

□  มากกวารอยละ 70    = 5 

□  มากกวารอยละ 60   

      แตไมเกนิรอยละ  70 = 4 

□  รอยละ 50                                          

      แตไมเกนิรอยละ 60  = 3 

□  รอยละ 30   

      แตไมเกนิรอยละ 50  = 2 

□  ต่ํากวารอยละ 30    = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 



 
156 

 
ตารางท่ี 28 (ตอ)   

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

DV2.3  การนํา

โครงการ กิจกรรม 

ขอเสนอของ

ประชาคมทองถ่ิน

หรือแผนชุมชนมา

บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป 

DV2.4 นําโครงการใน

แผนพัฒนา 

  สามปมาจัดทํา

งบประมาณ

รายจายประจําป 

DV2.5 การ

ติดตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
DV2.5.1 การแตงตั้ง

คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผล

ถูกตองตามระเบยีบ 

DV 2.5.2 การประชุม

กําหนดแนวทาง  

วิธีการในการ

ประเมินผล 

DV 2.5.3 ดําเนนิการ

ตดิตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนนิการตาม

แผนพัฒนาและจัดทํา

รายงานลงขอมูลใน

ระบบ e-plan 

DV 2.5.4 รายงานผลและ

ขอเสนอแนะตอสภา

และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 

DV2.5.5 ประกาศผลการ

ตดิตามประเมินผลให

ประชาชนทราบ 

 

2.3 การนําโครงการ  

       กิจกรรมขอ  

       เสนอของ 

       ประชาคม 

       ทองถ่ินหรอื 

       แผนชุมชนมา 

       บรรจุใน 
       แผนพัฒนาสามป

 DV 2.3 

2.4 เทศบาล นํา 

       โครงการใน 

        แผนพัฒนา สาม 

        ปมาจัดทํา 

        งบประมาณ 

        รายจาย 

         ประจําป
 DV 2.4 

  

2.5 การติดตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน
 

DV 2.5 
 หมายถงึ การ

บรหิารจัดการเพื่อการ

บรรลุการบรหิาร
กจิการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่นในการ

ตดิตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น  

โดยการแตงตัง้
คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผล

ถูกตองตามระเบยีบ
 DV 

2.5.1 
 การประชุมกําหนด

แนวทาง  วธิกีารใน

การประเมินผล
 DV 2.5.2 

 

ดําเนนิการตดิตาม
และประเมินผลการ

ดําเนนิการตาม

แผนพัฒนาและจัดทํา

รายงานลงขอมูลใน

ระบบ e-plan 
DV 2.5.3 

 

การรายงานผลและ
ขอเสนอแนะตอสภา

และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น
 DV 2.5.4 

ประกาศผลการ

ตดิตามประเมินผลให

ประชาชนทราบ
 DV 2.5.5 

2.4 เทศบาลเมอืง ดําเนนิการจัดทํา 

     ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ 

     ระหวางสวนราชการกับผูบริหาร 

     ทองถ่ิน 

□ มีการจัดทําขอตกลงทุกสวนราชการในสังกัด

เทศบาล  และมีการปฏิบัตติามขอตกลง                             

= 5  

□ มีการจัดทําขอตกลงระหวางผูบริหารกับสวน

ราชการเกินรอยละ  80 และมีการปฏิบัติตาม

ขอตกลง   = 4 

□ มีการจัดทําขอตกลงไมครบทุกสวนราชการและ

ไมมีการปฏิบัตติามขอตกลงหรือมีแตไมครบ

ทุกสวนราชการ  = 3 

□ มีการจัดทําขอตกลงไมครบทุกสวนราช การ

และไมมีการปฏิบัตติามขอตกลง = 2 

□ ไมมีการจัดทําขอตกลงระหวางสวนราชการและไม

มีการปฏิบัตติามขอตกลง = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

2.5  เทศบาลเมืองมีโครงการซ่ึงไดบูรณาการการ 

        ปฏิบัติงานรวมกับเทศบาล อ่ืน หรอืรวมกับ 

        หนวยงานอ่ืนในรอบปท่ีผานมารวมก่ีดาน  

        (ยกเวนโครงการท่ีหนวยงานของรัฐจัดสรรให 

         เทศบาล ดําเนนิการ และโครงการท่ีเทศบาล 

         อุดหนุนใหเทศบาล หรือหนวยงานอ่ืนโดย 

          ไมไดดําเนนิการ) 

□ จํานวน 5 ดาน ข้ึนไป = 5 

□ จํานวน 4 ดาน    = 4 

□ จํานวน 3 ดาน    = 3 

□ จํานวน 2 ดาน   = 2 

□ จํานวน 1 ดาน  = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

2.6 การจัดทําแผนพัฒนาสามป 
      (พ.ศ. 2551 - 2553)มกีารดําเนนิการ  
      โดย 
□ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีการประชุมรวมกับ

ประชาคมทองถิ่น เพ่ือรวมกันกําหนดประเด็นการ
พัฒนา 

□ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.2551-2553) 

□  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่เพ่ือ
พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553) 

□  มีการแจงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) 
ผูบรหิารทองถิ่นอนุมัตแิลว ใหสภาเทศบาลและ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของทราบ 

 □  ปดประกาศแผนพัฒนาสามป                          
(พ.ศ. 2551-2553) ใหประชาชนทราบ 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)   

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 

Scaling 

System  of 

Indicator 

Scoring 

System of  

Scale 

DV 2.6 การจัดทํา

ขอตกลงในการ

ปฏิบัติราชการ

ระหวางสวน

ราชการกับ

ผูบริหารทองถ่ิน 

DV 2.7 การบูรณาการ

การปฏิบัติงาน

รวมกับ 

     เทศบาลอ่ืน 

DV2.8 การสงเสริม

พัฒนาความรู

ความสามารถ

ใหแกขาราชการ

หรือพนักงาน

ทองถ่ิน 
DV2.8.1 เทศบาลจัด

ฝกอบรมเอง 

DV2.8.2 สงบุคลากรเขา

รับการฝกอบรม 

DV2.8.3 จัดใหมีการ

ถายทอดเวที

แลกเปลี่ยนความรู 

DV2.8.4 จัดทําเอกสาร

เผยแพรใหแก

บุคลากรเปนประจํา 

DV2.8.5 การตัง้งบ 

 ประมาณสนับ 

 สนุนใหบุคลากรไป

ศกึษาตอ 

DV2.9 เทศบาล 

เปดโอกาสให

ประชาชนมี

สวนรวม 

 ในการประชุม

สภาเทศบาล 
DV2.9.1 การกําหนด

หลักเกณฑและ

วิธีการใหประชาชน

เขารับฟงการประชุม

สภาเทศบาล 

 2.6 การจัดทําขอ 

        ตกลงในการปฏิบัติ 

        ราชการระหวางสวน 

        ราชการกับ 

         ผูบริหารทองถิ่น 
DV 2.6

    

  

   2.7 การบูรณาการ

กา ร ป ฏิ บั ติ ง า น

รวมกับเทศบาล อ่ืน  
DV 2.7 

   

2.8 การส งเสริ ม

พั ฒ น า ค ว า ม รู

ความสามารถใหแก

ข า ราชการหรื อ

พนักงานทองถ่ิน
 DV 2.8 

 

หมายถึง การบริหาร

จัดการเพ่ือการบรรลุ

การบริหารกิ จการ

บ านเมื องที่ ดี ของ

ท อ ง ถิ่ น จาก กา ร

สงเสริมพัฒนาความรู

ความสามารถใหแก

ข า ร า ช ก า ร ห รื อ

พนักงานทองถิ่น  โดย

เทศบาล จัดฝกอบรม

เอง
 DV 2.8.1

  สงบุคลากร

เขารับการฝกอบรม
 DV 

2.8.2
  จั ดให มีการ

ถ า ย ท อ ด เ ว ที

แลกเปลี่ยนความรู
 DV 2.8.3

  

จัดทําเอกสารเผยแพร

ให แกบุ คลากรเป น

ประจํา
 DV 2.8.4

  การตั้ง

งบประมาณสนับสนุน

ใหบุคลากรไปศกึษาตอ
 

DV 2.8.5
  

 

เกณฑการใหคะแนน 
 ดําเนินการครบทัง้  5 รายการขางตน     =  5 

 ดําเนินการเพียง 4 รายการจากทั้งหมด  5 รายการขางตน=  4 

 ดําเนินการเพียง 3 รายการจากทัง้หมด  5 รายการขางตน=  3 

 ดําเนินการเพียง 2 รายการจากทัง้หมด  5 รายการขางตน=  2 

 ดําเนินการเพียง  1 รายการจากทัง้หมด 5 รายการขางตน = 1 

   

2.7 การติดตามและประเมนิผล 

      แผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบฯ   
□ (1) มีการแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล

ถูกตองตามระเบยีบฯ  

□ (2)  มีการประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตาม

และประเมินผล  

□ (3)  ดําเนนิการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ         

ตามแผนพัฒนาและ จัดทํารายงานรวมทั้งลงขอมูล  

      ในระบบ e – plan 

□ (4)  รายงานผลและขอเสนอแนะการตดิตามประเมินผล

ตอสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

□ (5)  ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลใหประชาชน

ทราบ 

เกณฑการใหคะแนน 
ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1 - 5 ตามลําดับรายการขางตน = 
5 

ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1 - 4 ตามลําดับรายการขางตน 
= 4  
ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1 - 3 ตามลําดับรายการขางตน 

= 3 
ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1 - 2 ตามลําดับรายการขางตน = 
2 
แตงต้ังคณะกรรมการไมถูกตองตามระเบยีบฯ                 = 

1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

 2.8 เทศบาลเมอืงสงเสรมิพัฒนาความรู   

       ความสามารถใหแกขาราชการหรือ         

       พนักงานสวนทองถิ่น 
□ เทศบาลจัดฝกอบรมเอง 

□ สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

□ จัดใหมีการถายทอดหรือเวทแีลกเปลี่ยนความรู 

     ระหวางบุคลากร 

□ จัดทําเอกสารเผยแพรใหแกบุคลากรเปนประจํา 

□ มีการตัง้งบประมาณสนับสนุนใหบุคลากร  

     ไปศกึษาตอ 
   เกณฑการใหคะแนน   

   ดําเนินการครบทุกขอ  = 5 
   ดําเนินการรวม 4 ขอ  = 4 

   ดําเนินการรวม 3 ขอ  = 3 
   ดําเนินการรวม 2 ขอ  = 2 
   ดําเนินการ       1 ขอ  = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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DV2.9.2  มีการ
ประชาสัมพันธให
ประชาชนเขารับฟง
การประชุมสภา
เทศบาล 

DV2.9.3 มีการจัด
สถานที่ให
ประชาชนเขารับฟง
การประชุมสภา
เทศบาล 

DV2.9.4 ประชาชนได
รวมประชุม 

DV2.9.5 มีการ
ถายทอดเสยีงให
ประชาชนทราบ 

 

 2.9  เทศบาล เปด 
       โอกาสให 
       ประชาชนมีสวน 
       รวมในการประชุม 
        สภาเทศบาล 

DV 2.9
 

หมายถงึ การกําหนด
หลักเกณฑและวธิีการให
ประชาชนเขารับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาล 

DV2.9.1
มี

การประชาสัมพันธให
ประชาชนเขารับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาล 

DV2.9.2
  มี

การจัดสถานที่ใหประชาชน
เขารับฟงการประชุมสภา
เทศบาล 

DV2.9.3
 ประชาชนได

รวมประชุม
 DV2.9.4

 หรือมีการ
ถายทอดเสยีงใหประชาชน
ทราบ 

DV2.9.5
 

2.9 เทศบาลเมอืงเปดโอกาสให 
      ประชาชนมสีวนรวมในการประชุม 
      สภาเทศบาล  
□ มีการกําหนดหลักเกณฑและวธิีการให

ประชาชน          เขารับฟงการประชุมสภา
เทศบาล 

□ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟง
การประชุมสภาเทศบาล 

□ มีการการจัดสถานที่ใหประชาชนเขารับฟง
การประชุมสภาเทศบาล 

□ ประชาชนไดเขารับฟงการประชุมสภา
เทศบาล  

□ การถายทอดเสยีงใหประชาชนทราบ 
  เกณฑการใหคะแนน  
   ดําเนนิการครบทุกขอ  = 5 
   ดําเนนิการรวม 4 ขอ  = 4 
   ดําเนนิการรวม 3 ขอ  = 3 
   ดําเนนิการรวม 2 ขอ  = 2 
   ดําเนนิการ       1 ขอ  = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20 
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

DV3 การบรหิาร
ภารกิจอยางมี
ประสิทธภิาพและ
เกิดความคุมคาใน
เชงิภารกิจ 

DV3.1 การจัดทํา
แผนดําเนนิงาน
แลวเสร็จภายใน
กําหนด    

DV3.2  การแจงผล
การพิจารณาให
หนวยงานของรัฐ
และเอกชนท่ียื่นคํา
ขออนุญาต  
อนุมัติ  หรือความ
เห็นชอบของ
เทศบาล ภายใน
กําหนด  

DV3.3 มี
กระบวนการ
แกไขปญหา
ความ     
เดือดรอนของ
ประชาชน   
  DV3.3.1 การจัดทํา

บัญช ีรับเรื่องราว
รองทุกข 

 

3. การบรหิารภารกิจ 
    อยางมปีระสทิธภิาพ 
    และเกิดความคุมคา 
    ในเชิงภารกิจ

 DV3
  

   3.1 การจัดทําแผน
ดําเนินงานแลวเสร็จ
ภายในกําหนด DV 3.1    
หมายถงึ   การบริหาร
กจิการบานเมอืงที่ดี
ของทองถิ่นอยางมี
ประสทิธภิาพและเกดิ
ความคุมคาในเชิง
ภารกจิในการการจัดทํา
แผนดําเนินงานแลว
เสร็จภายในกําหนด    
3.2 การแจงผลการ 
      พิจารณาให 
      หนวยงานของรัฐและ 
      เอกชนท่ีย่ืนคําขอ  
      ภายในกําหนด 

DV3.2  
  

3.1 เทศบาลเมอืงจัดทําแผนการดําเนินงานแลว
     เสร็จภายในกําหนด (ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
     แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2548)  
     และเผยแพรใหขาราชการหรือพนักงานสวน 
     ทองถ่ินและประชาชนทราบ 
□ แลวเสร็จตามกําหนดเวลาและเผยแพรทุกกลุม   = 5                   
□ แลวเสร็จตามกําหนดเวลาและเผยแพรบางกลุม       =  4 
□ แลวเสร็จตามกําหนดเวลาแตไมเผยแพร           = 3 
□ แลวเสร็จหลังกําหนดเวลาแตเผยแพรทุกกลุม    = 2    
□ แลวเสร็จหลังกําหนดเวลาและไมเผยแพรหรือ 

เผยแพรไมทุกกลุม                    = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20 
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

3.2 การแจงผลการพิจารณาให 
     หนวยงาน ของรัฐและเอกชน ท่ียื่นคํา 
     ขออนุญาต อนุมัติ หรอืความ 
     เห็นชอบของเทศบาลเมอืงภายใน 
     กําหนด 
□ แจงผลการพิจารณาภายใน 15 วัน ตามประกาศที่           
     กําหนด                               = 5 
□ แจงผลการพิจารณาภายใน 16 - 20 วัน หรือเกินกวา  
     ที่ประกาศกําหนด ภายใน 5 วัน            = 4 
□ แจงผลการพิจารณาเกินกวา 20 วัน หรือเกินกวา       
     ที่ประกาศกําหนด 6 วันข้ึนไป            = 3 
□ แจงผลการพิจารณาเกินกวา 30 วัน            = 2 
□ แจงผลการพิจารณาเกินกวา 45 วัน                 = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ   1 -
20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)   

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวชี้วัด 

นยิามปฏิบัตกิาร

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 
Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring  

System of  

Scale 

  DV3.3.2 การมอบหมาย

เจาหนาที่

ผูรับผดิชอบ 

 เรงรัดดําเนนิการ 

  DV3.3.3 การดําเนนิการ

แกไขปญหา 

  DV3.3.4 แจงผลความ

คืบหนาใหประชาชน

ทราบ 

  DV3.3.5 รายงานผลการ

แกไขปญหาให

ผูบังคับบัญชา 

ประชาชน หรอืผูรอง

ทุกขทราบ 

 

3.3  เทศบาล ม ี

        กระบวนการ  

        แกไข 

        ปญหาความ 

        เดอืดรอนของ 

        ประชาชน DV3.3  

หมายถงึ  การบริหาร

กจิการบานเมอืงที่ด ี

โดยการจัดทําบัญชีรับ

เร่ืองราวรองทุกข DV3.3.1 

การมอบหมาย

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ

เรงรัดดําเนินการ DV3.3.2  

การดําเนินการแกไข

ปญหา DV3.3.3 แจงผล

ความคืบหนาให

ประชาชนทราบ DV3.3.4 และ

การรายงานผลการแกไข

ปญหาให

ผูบังคับบัญชา 

ประชาชน หรือผูรอง

ทุกขทราบ DV3.3.5 

 3.3 กระบวนการแกไขปญหาความ 

        เดอืดรอนของประชาชน 

□ การจัดทําบัญชีรับเร่ืองราวรองทุกข 

□ การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผดิชอบเรงรัด

ดําเนนิการ 

□ การดําเนนิการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว 

□ แจงผลความคบืหนาใหประชาชนทราบ   

     ภายใน 15 วัน 

□ รายงานผลการแกไขปญหาใหผูบังคับบัญชา  

ประชาชนหรือผูรองทุกขทราบ 

 เกณฑการใหคะแนน   

   ดําเนนิการครบทุกขอ  = 5 

   ดําเนนิการรวม 4 ขอ  = 4 

   ดําเนนิการรวม 3 ขอ  = 3 

   ดําเนนิการรวม 2 ขอ  = 2 

   ดําเนนิการ      1 ขอ  = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

DV4 การลดขั้นตอน 

    การปฏิบัติงาน  
DV4.1 เทศบาลลด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 
DV4.1.1 กระจายอํานาจ

การตัดสนิใจ 

DV4.1.2 จัดตัง้หรอื

สนับสนุน

ศูนยบรกิารรวม 

DV 4.1.3 มีการใชเทคโน 

 โลยสีารสนเทศหรอื

โทรคมนาคม 

DV 4.1.4  การจัดบรกิาร

สาธารณะรวมกับ 

เทศบาล  อื่นๆ 

DV 4.1.5  การจัดบรกิาร

สาธารณะรวมกับ

องคการภาคประชา

สังคม 

4. การลดข้ันตอน      

    การปฏิบัติงาน
DV4

  

  4.1 เทศบาลลด 

       ข้ันตอนการ 

       ปฏิบัติงาน
 DV 4.1

 

หมายถงึ  การบรหิาร

กจิการบานเมืองที่ดขีอง

ทองถิ่น  จากการที่

เทศบาล มีการลดขัน้ตอน

การปฏิบัตงิาน โดยการ  

กระจายอํานาจในการ

ตัดสนิใจ
 DV4.1.1

 การจัดตัง้

หรอืสนับสนุน

ศูนยบรกิารรวม
 DV4.1.2

มี

การใชทคโนโลยเีสารสน

เทศหรอืโทรคมนาคม
 DV4.1.3

  

การจัดบรกิารสาธารณะ

รวมกับเทศบาล  อื่นๆ
DV4.1.4

  

และการจัดบรกิาร

สาธารณะรวมกับองคการ

ภาคประชาสังคม 
DV4.1.5

 

4.1  เทศบาลเมอืง ดําเนนิการลดขั้นตอน 

      การปฏิบัติงาน  

□ กระจายอํานาจการตัดสินใจ 

□ จัดตัง้หรือสนับสนุนศูนยบริการรวม   

□ มีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม 

□ การจัดบริการสาธารณะรวมกับเทศบาล อ่ืนๆ 

□ การจัดบริการสาธารณะรวมกับองคการภาคประชาสังคม 

□ อ่ืน  ๆ(ระบุ)............................................ 

เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการตั้งแต      6 ขอขึ้นไป =  5 

ดําเนนิการตั้งแต      5 ขอ =  4 

ดําเนนิการรวม        4 ขอ =  3 

ดําเนนิการรวม        3 ขอ =  2 

ดําเนนิการนอยกวา  2  ขอ =  1 

 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)   

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวช้ีวัด 

นยิามปฏิบัตกิาร

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 
Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring  

System of  

Scale 

       DV 4.2 เทศบาล มอบ

อํานาจการ

ตัดสนิใจ 
DV 4.2.1  การมอบอํานาจทํา

เปนหนังสือ 

DV 4.2.2กระบวนการขัน้ตอน

การมอบอํานาจปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและ

กฎระเบียบ  

DV 4.2.3 ระบุชื่อผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจไวอยาง

ชัดเจน   

DV 4.2.4  ในการมอบอํานาจมี

การแจงเวียนให

ขาราชการ/พนักงานสวน

ทองถิ่นทราบ 

DV 4.2.2 แจงใหประชาชน

ทราบเกี่ยวกับการมอบ

อํานาจ 

   DV 4.3 เทศบาล จัดทํา

แผนภูมข้ัินตอน

ระยะเวลาการ

ดําเนนิการ 
DV 4.3.1  มีการจัดทํา

แผนภูมิขัน้ตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

DV 4.3.2  มีการกําหนด

ระยะเวลาการ

ปฏิบัตงิาน   

DV 4.3.3  ประกาศการ

ปฏิบัตงิาน ณ จุด

บรกิารทุกจุดที่

ประชาชนมองเห็น

ชัดเจน 

DV 4.3.4  มีการ

ประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ  

4.2 เทศบาล มกีาร 

      มอบอํานาจการ 

      ตัดสนิใจ DV 4.2  

หมายถงึ การบริหาร

จัดการเพื่อการบรรลุ

การบริหารกจิการ

บานเมอืงที่ดขีอง

ทองถิ่น  จากการที่การ

มอบอํานาจทําเปน

หนังสอื DV 4.2.1  

กระบวนการข้ันตอน

การมอบอํานาจปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและ

กฎระเบียบ DV 4.2.2 ระบุ

ช่ือผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจไวอยางชัดเจน  
DV 4.2.3  ในการมอบ

อํานาจมีการแจงเวียน

ใหขาราชการ/พนักงาน

สวนทองถิ่นทราบ DV 4.2.4   

และแจงใหประชาชน

ทราบเกี่ยวกับการมอบ

อํานาจ DV 4.2.5 

4.3 เทศบาล มกีาร 

     จัดทําแผนภูม ิ

     ข้ันตอนระยะเวลา 

     การดําเนินการ DV 

4.3
  หมายถึง การบรหิาร

จัดการเพ่ือการบรรลุการ

บริหารกิจการบานเมืองที่

ดขีองทองถิ่น  จากการที่

เทศบาล มีการจัดทํา

แผนภูมิขั้นตอนระยะเวลา

การดําเนนิการ
 
 มีการ

จัดทําแผนภูมิขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
DV 4.3.1

  มีการ

กําหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
DV 4.3.2

  ประกาศ

การปฏิบัติงาน ณ จุด

บริการทุกจุดที่ประชาชน

มองเห็นชัดเจน 
DV 4.3.3

  และ

มีการประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบโดยวิธีการ

ตางๆ  
DV 4.3.4

   

4.2 เทศบาลเมอืงมอบอํานาจในการ 

     ตัดสินใจอยางไร 

□ การมอบอํานาจทําเปนหนังสอื 

□ กระบวนการข้ันตอนการมอบอํานาจปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ  

□ ระบุช่ือผูมอบและผูรับมอบอํานาจไวอยาง

ชัดเจน   

□  ในการมอบอํานาจมีการแจงเวียนให

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทราบ

  

□ แจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการมอบ

อํานาจ 

เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการรวม  5 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ      1 ขอ  =  1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

4.3 เทศบาลเมอืงมกีารจัดทําแผนภูม ิ

     ขั้นตอนและระยะเวลาการ 

      ดําเนนิการ รวมท้ังรายละเอยีด 

      อื่นๆประชาสัมพันธใหประชาชน 

      ทราบ 

□ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

□ มีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

□  ประกาศการปฏิบัตงิาน ณ จุดบริการทุก

จุดที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน 

□  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

     โดยวิธกีารตางๆ  

เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  3 

ดําเนนิการ      1 ขอ  =  2 
 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)            

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวช้ีวัด 

นยิามปฏิบัตกิาร

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 
Scaling 

System  of 

Indicator 

Scoring  

System of  

Scale 

 DV 5 การ

ปรับปรุงภารกจิ

ของเทศบาล 
  DV 5.1 เทศบาลมกีาร

พิจารณา  ทบทวน  

ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง ยกเลิก

ภารกิจ   
DV 5.1.1 มีการตัง้คณะทํางาน

DV 5.1.2 มีการวางแผนการ

พิจารณาทบทวน 

DV 5.1.3 มีการประชุม

คณะทํางาน 

DV 5.1.4 มีการวิเคราะหและ

สรุปผลการพิจารณา 

DV 5.1.5 การนําผลการ

พิจารณาเสนอผูบรหิาร 

  DV5.2 เทศบาล 

จัดทําแกไข  

ปรับปรุง         

หรอืยกเลิก      

เทศบัญญัติให

เหมาะสมกับ

สถานการณ 
DV5.2.1 มีการตัง้

คณะทํางาน 

DV5.2.2 มีการวางแผนการ

จัดทําแกไข ปรับปรุง 

หรอืยกเลกิเทศบัญญัติ

DV5.2.3 มีการประชุม

คณะทํางาน 

DV5.2.4 มีการวิเคราะห

และสรุปผลการ

พิจารณาเสนอผูบรหิาร

DV5.2.5 การนําผลการ

พิจารณาเสนอผูบรหิาร 

5. การปรับปรุงภารกิจ 

   ของเทศบาล
DV 5

   

    5.1 เทศบาล ม ี

        การพิจารณา   

        ทบทวน  

        ปรับปรุง  

        เปลี่ยนแปลง  

        ยกเลกิ 

        ภารกิจ
DV5.1

  
หมายถึง    เทศบาล มกีาร

พิจารณา  ทบทวน  
ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง 
ยกเลิกภารกิจ  โดยการต้ัง
คณะทํางาน

DV 5.1.1
 มกีารวาง

แผนการพิจารณาทบทวน
DV 

5.1.2
  มกีารประชุม

คณะทํางาน
DV5.1.3

 มกีาร

วเิคราะหและสรุปผลการ
พิจารณา

DV5.1.4
  การนําผล

การพิจารณาเสนอผูบริหาร
DV5.1.5

  

     5.2เทศบาล  

        จัดใหมกีาร 

        จัดทําแกไข   

        ปรับปรุง  

        หรอืยกเลกิ 

       เทศบัญญัติให 

       เหมาะสมกับ 

      สถานการณ
DV 5.2

 

หมายถงึ  เทศบาล จัด

ใหมีการจัดทําแกไข  

ปรับปรุง หรือยกเลกิ 

เทศบัญญัตใิห

เหมาะสมกับ

สถานการณ โดยการ

ตัง้คณะทํางานDV5.2.1 มี

การวางแผนการจัดทํา

แกไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลกิ เทศบัญญัติ
DV5.2.2 มีการประชุม

คณะทํางานDV5.2.3   มีการ

วเิคราะหและสรุปผลการ

พจิารณาเสนอผูบริหารDV 

5.2.4 และนําผลการ

พจิารณาเสนอผูบริหารDV 

5.2.5
 

5.1  ในชวงระยะสามปท่ีผานมา เทศบาล 
     เมอืงมกีารพิจารณาทบทวน  

     ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรอืยกเลิก 

     ภารกิจ  

□ มีการตัง้คณะทํางาน   

□ มีการวางแผนการพจิารณาทบทวน 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกจิ 

ของเทศบาล  

□ มีการประชุมคณะทํางาน  

□ มีการวเิคราะหและสรุปผลการพจิารณา  

□ การนําผลการพจิารณาเสนอผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการรวม  5  ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ      1 ขอ  =  1 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

5.2  ในชวงระยะสามปท่ีผานมา เทศบาล 

      เมอืงจัดใหมกีารจัดทําแกไข  

      ปรับปรุงหรอืยกเลิกเทศบัญญัติ  

      เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับ 

      สถานการณการเปล่ียนแปลง 

     กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ี 

     เก่ียวของ(ไมรวมถงึเทศบัญญัติ 

     งบประมาณรายจาย) 

□ มีการตัง้คณะทํางาน   

□ มีการวางแผนการจัดทําแกไข ปรับปรุง                   

หรือยกเลกิเทศบัญญัต ิ

□ มีการประชุมคณะทํางาน  

□ มีการวเิคราะหและสรุปผลการพจิารณา 

□ การนําผลการพจิารณาเสนอผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการรวม 5  ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ      1 ขอ  =  1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี 28 (ตอ)            
 

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวช้ีวัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 
Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring  

System of  

Scale 

 DV 6 การอํานวย

ความสะดวกและ

การตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน  
  DV 6.1 การกําหนด

ระยะเวลาแลว

เสร็จของงาน

บรกิารสาธารณะ

แตละงาน 

  DV 6.2 การเปดรับ

ขอรองเรยีน  

เสนอแนะ  

สอบถามหรอืเสนอ

ความคดิเห็นจาก

ประชาชน 

  DV 6.3 การ

จัดบรกิารเพ่ือ

อํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชน  
DV 6.3.1 จัดเกาอี้

รองรับบริการ 

DV 6.3.2 ปายบอก

ทาง/แผนผังความ

รับผดิชอบ 

DV 6.3.3 มีแบบคํา

รองพรอมตัวอยาง

ตาง ๆ  

DV 6.3.4 มีจุด

ประชาสัมพันธ /

เจาหนาที่ประจํา 

DV 6.3.5 มีบรกิาร

ลวงเวลา 

 

6. การอํานวยความ 

     สะดวกและการ 

     ตอบสนองความ 

    ตองการของ 

    ประชาชน
 DV6

  หมายถงึ  

การบรหิารจัดการเพ่ือการ

บรรลุการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น  

จากการที่ เทศบาล จัด

อํานวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน  ไดแก  

    6.1 การกําหนดระยะ 

เวลาแลวเสร็จของงาน

บริการสาธารณะแตละ

งาน 
DV 6.1

   

    6.2  การเปดรับขอ             

รองเรียน  เสนอแนะ  

หรือเสนอความคิดเห็น

จากประชาชน
 DV 6.2

   

   6.3 การจัดบริการเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชน 
DV 6.3

  หมายถึง 

การบรหิารจัดการเพ่ือการ

บรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น  

จากการที่  เทศบาล จัด

อํานวยความสะดวกและ

การตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  โดย

การจัดเกาอี้รองรับบรกิาร 
DV 6.3.1

 มีป ายบอกทาง/

แผนผังความรับผิดชอบ
 DV 

6.3.2
 มีแบบคํารองพรอม

ตัวอยางตางๆ  
DV 6.3.3

  มีจุด

ประชาสัมพันธ /เจาหนาที่

ประจํา
 DV 6.3.4

  และมีบริการ

ลวงเวลา
 DV 6.3.5

 

6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

      บรกิารสาธารณะ ของแตละงาน  และ 

     ประกาศใหประชาชนทราบ ตาม 

     แนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

□ มีการกําหนดระยะเวลา และประกาศให

ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทัง้

เพิ่มกระบวนงานบริการอ่ืน  ๆ              = 4 

□ มีการกําหนดระยะเวลาครบทุกกระบวนงาน 

และไมประกาศใหประชาชนทราบ           = 3 

□ มีการกําหนดระยะเวลาของงานบริการไมครบ

ทุกกระบวนงาน และประกาศใหประชาชน

ทราบ              = 2 

□ มีการกําหนดระยะเวลาของงานบรกิารไมครบทุก

กระบวนงาน และไมประกาศใหประชาชนทราบ    = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

6.2 รอยละของเร่ืองรองเรียน เสนอแนะ  

      สอบถาม หรือเสนอ ความคิดเห็นจาก 

      ประชาชนหรือสวนราชการท่ีสามารถ 

      ตอบคําถามหรือแจงผลการดําเนนิการ 

      ภายใน 15 วันหรือภายในระยะเวลา 

      ท่ีกําหนด 

□ ดําเนินการไดมากกวารอยละ 80 = 5 

□ ดําเนินการไดมากกวารอยละ 65                

แตไมเกนิรอยละ 80                = 4  

□ ดําเนินการรอยละ 50                            

แตไมเกนิรอยละ 65    = 3 

□ ดําเนินการรอยละ 30  

 แตไมเกนิรอยละ 50  = 2 

□ ดําเนินการต่ํากวารอยละ 30     = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 

4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

6.3  การจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวก 

       ใหแกประชาชน ณ สํานักงานเทศบาล 
       เมอืง 

□ จัดเกาอี้รองรับบรกิารประชาชนอยางเพียงพอ 

□ มีปายบอกทาง/แผนผังกําหนดผูรับผดิชอบแตละ

ขัน้ตอนที่ชัดเจน 

□ มีแบบคํารองพรอมตัวอยางตาง  ๆ

□ มีจุดประชาสัมพันธและมีเจาหนาที่ประจํา 

□ มีบรกิารลวงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ 

เกณฑการใหคะแนน   

ดําเนนิการครบทุกขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม   4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม   3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม   2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ       1 ขอ  =  1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 
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ตารางท่ี  28 (ตอ)   

ตัวแปรดัชน ีและ

ตัวช้ีวัด 

นยิามปฏิบัติการ

ดัชนขีองตัวแปร

ดวยตัวชี้วัด 

แบบสัมภาษณ IVC 
Scaling 

System of 

Indicator 

Scoring  

System of  

Scale 

DV7 การ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติการ 
   DV7.1 กระบวนการ

ประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล 

DV7.1.1 แตงตัง้

คณะกรรมการ 

DV7.1.2 แตงตัง้

บุคคลภายนอกรวมเปน

กรรมการ        

DV7.1.3 จัดประชุม

คณะกรรมการ 

DV7.1.4 ดําเนนิการ

ประเมินผล 

DV7.1.5 วิเคราะหและ

สรุปผลเสนอผูบริหาร 

    DV 7.2 การประเมนิผล

ปฏิบัติราชการ 

DV 7.2.1 ผลสัมฤทธ์ิของ

ภารกจิ 

DV 7.2.2 คุณภาพบรกิาร 

DV 7.2.3 ความคุมคาของ

ภารกจิ 

DV 7.2.4 ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

   DV 7.3 การประเมนิ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 
DV 7.3.1 การแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมนิ  
DV 7.3.2 การแตงต้ัง

บุคคลภายนอกรวมเปน

กรรมการ 
DV 7.3.3 วาจางหนวยงาน

ภายนอกมาดําเนินการ        

DV 7.3.4 จัดประชุม
คณะกรรมการฯ 

DV 7.3.5 มกีารประเมนิความพึง
พอใจของประชน 

DV 7.3.6 วเิคราะหผลประเมนิ
และสรุปเสนอผูบริหาร 

7 การประเมินผลการ 

   ปฏิบัติการDV7  

    7.1  กระบวนการ

ประเมนิ ผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล  
DV 7.1  

หมายถงึ เทศบาล มีการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิาร 

โดยการแตงตัง้
คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัตงิาน
 DV 7.1.1

 

แตงตัง้บุคคลภายนอก

รวมเปนกรรมการ 
DV 7.1.2     

การจัดประชุม

คณะกรรมการ
 DV 7.1.3

  การ
ดําเนนิการประเมินผล

 DV 7.1.4
   

และการวเิคราะหผล

ประเมินและสรุปเสนอ

ผูบรหิาร
 DV 7.1.5

   

   7.2 การประเมินผล

ปฏิบัติราชการ 
DV 7.2

 โดย

คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจ
DV7.2.1

  คุณภาพของ
บริการ

 DV 7.2.2
 ความคุมคา

ของภารกิจ
 DV 7.2.3

  และความ

พึงพอใจของประชาชน
 DV 7.2.4

   

     7.3 การประเมินความ

พึงพอใจของประชาชน 
DV 

7.3
 โดยการแต งตั้ ง

คณะกรรมการประเมิน 
DV 7.3.1

  
การแตงตัง้บุคคลภายนอก

รวมเปนกรรมการ 
DV 7.3.2

  

วาจางหนวยงานภายนอก

มาดํ าเนิ นการแทน

คณะกรรมการ   
DV 7.3.3

  จัด

ประชุมคณะกรรมการฯ 
DV 

7.3.4
  มีการประเมินความพึง

พอใจของประชน 
DV 7.3.5

  

วิเคราะหผลประเมินและ

สรุปเสนอผูบรหิาร 
DV 7.3.6 

7.1  มกีารประเมนิผลการปฏิบัติราชการของ 

      เทศบาลเมอืง (ไมใชการประเมนิผล 

      แผนพัฒนาฯ) 

□ แตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน 

□ มีการแตงตัง้บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ       

□ จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

□ ดําเนินการประเมินผล 

□ วเิคราะหผลการประเมินและสรุปเสนอ

ผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการตั้งแต  1 – 5  = 4 

ดําเนนิการตั้งแต  1 – 4  = 3 

ดําเนนิการตั้งแต  1 – 3  = 2 

 ดําเนนิการตั้งแต 1 – 2  = 1  

ดําเนนิการแตขอ  1   = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

7.2  เทศบาลเมอืงมกีารประเมนิผลการปฏิบัติ 

       ราชการเก่ียวกับ 

□ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ 

□ คุณภาพของบริการ 

□ ความคุมคาของภารกจิ 

□ ความพงึพอใจของประชาชน  

เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  3 

ดําเนนิการ     1 ขอ  =  2 

0.8 Interval 1 คอื รอยละ  1 -20  
2 คอื รอยละ 21-40 

3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 
5  คอื  รอยละ 81-100 

7.3  เทศบาลเมอืงมกีารประเมนิผลความพึงพอใจ 

      ของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ 

      เทศบาล   

□ แตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

□ มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ 

□ วาจางหนวยงานภายนอกมาดําเนนิการแทนคณะกรรมการ              

□ จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

□ มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

□ วิเคราะหผลการประเมินและสรุปเสนอผูบรหิาร 
เกณฑการใหคะแนน  

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 6  = 5 

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 5  = 4 

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 4  = 3 

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 3  = 2 

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 2  = 1 

1 Interval 1 คอื รอยละ 1 -20  

2 คอื รอยละ 21-40 
3 คอื รอยละ 41-60 
4 คอื รอยละ 61-80 

5  คอื  รอยละ 81-100 
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 1.2 การสรางเคร่ืองมอืแบบสัมภาษณเชิงลกึจากความสัมพันธตัวแปรตนและตัวแปรตาม   

 การสัมภาษณเชิงลกึสําหรับศกึษาเทศบาลเมือง และเทศบาลเมืองที่ไดรับรางวัลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบรหิารจัดการที่ดใีชวธิกีารสรางเครื่องมือการวจิัยจากความสมัพันธ

ของตัวแปรตนและตัวแปรตาม คือ จากการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะในดานตางๆ และเม่ือเทศบาลมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแลวจะนําไปสูการ

บรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นอยางไร และดานใดบาง ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 29 การสรางแบบสัมภาษณจากความสัมพันธตัวแปรตน และตัวแปรตาม    

สมมตฐิานการวจัิย หัวขอการสัมภาษณ 

      1. การบริหารงานเทศบาลเมือง IVตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธ

กั บก า ร บร ร ลุ หลั ก ก าร บ ริ ห าร กิ จก า ร

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักประโยชน

สุขของประชาชนDV1 ทั้งในดานการเปดเผย

ขอมูลขาวสารDV1.1 ดานการจัดชองทาง

สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร DV1.2 ดานการ

จัดวางระบบการควบคุมภายในDV1.3 การ

ตรวจสอบหลักฐานการรับฟงความคิดเห็น
DV1.4 ดานการตรวจสอบหลักฐานการบริหาร

งบประมาณDV1.5 ดานการตรวจสอบหลักฐาน

การบริหารพัสดุDV1.6 ดานการตรวจสอบ

หลัก ฐานการ โอนงบประมาณรายจ าย

ประจําปDV1.7 และดานการตรวจสอบหลักฐาน

การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําป DV1.8   

1. การบริหารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ ตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะ มีผลตอการบรรลุหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดีเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ

ประชาชนดานตางๆ อยางไร      

1) การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

2) การจัดชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสาร  

3) การจัดวางระบบการควบคุมภายใน   

4) การสงเสรมิการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

5) การบรหิารงบประมาณของเทศบาล    
6) การบรหิารพัสดุของเทศบาล  

7) การตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณ

รายจายประจําป 

8) การตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง      

คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

      2. การบริหารงานเทศบาลเมือง IV ตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ

การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่น ตามหลักการบริหารงานเพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลDV2  ทั้งในดาน

การแตงตัง้องคกร 

2.  การบริหารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ มีผลตอ

การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใน

การบรหิารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

เทศบาลอยางไร 

1) การแตงตั้ งองคกรการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล   
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ตารางท่ี 29 (ตอ)  

สมมตฐิานการวจัิย หัวขอการสัมภาษณ 

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
DV2.1

 การจัดทํา

แผนพัฒนาสามป
DV2.2

 การนําโครงการ กจิกรรม 

ขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรือแผนชุมชนมา

บรรจุในแผนพัฒนาสามป
DV2.3 

การนําโครงการ

กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป
DV2.4

 การจัดทําขอตกลงในการ

ปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร

เทศบาล
DV2.5

 การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
DV2.6  

การสงเสริม

พัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือ

พนักงานทองถิ่น
DV2.7

 และการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาเทศบาล
DV2.8

 

2)  การทําแผนพัฒนาสามป 

3)  การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของประชาคม

ทองถิ่นหรอืแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป 

4)  การนําโครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปมา

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  

5)  การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวาง

สวนราชการกับผูบรหิารเทศบาล  

6)  การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น    

7)  การส งเสริมพัฒนาความรูความสามารถให แก

ขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่น 

8)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุม

สภาเทศบาล 

     3. การบริหารงานเทศบาลเมือง
IV 

ตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะ มีความสัมพันธกับ

การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่น ตามหลักการบริหารภารกิจอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
DV3 

 ทั้งในดานการจัดทําแผนดําเนินงานแลว

เสร็จภายในกําหนด 
DV3.1

 การแจงผลการพิจารณา

ใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต 

อนุมัต ิ หรอืความเห็นชอบของเทศบาลเมือง ภาย

กําหนด 
DV3.2

 และการมีกระบวนการแกไขปญหา

ความเดอืดรอนของประชาชน 
DV3.3

 

3. การบริหารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ  มีผลตอการ

บรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการบริหาร

ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกจิของเทศบาลอยางไร 

1) การจัดทําแผนดําเนนิงานแลวเสร็จภายในกําหนด  

2) การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบ

ของเทศบาลเมือง ภายกําหนด   

3) การมีกระบวนการแกไขปญหาความเดอืดรอน 

     ของประชาชน   

      4. การบริหารงานเทศบาลเมือง
IV
 ตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะ มีความสัมพันธกับ

การบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น ตามหลักการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
DV4 

 ทัง้ในดานการที่เทศบาลเมือง ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน
DV4.1

เทศบาลเมือง มอบอํานาจการ

ตัดสนิใจ
DV4.2

 และการทีเ่ทศบาลเมือง มีการจัดทํา

แผนภูมิขัน้ตอนการดําเนนิการ
DV4.3 

  
  

4. การบรหิารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ มีผลตอการ

บรรลุหลักการบริหารกิจการบาน เ มืองที่ดีตาม

หลักการลดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน อยางไร 

1) ดานการที่เทศบาลเมืองลดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน  

2) เทศบาลเมืองมอบอํานาจการตัดสนิใจ  

3) การที่เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน

การดําเนนิการ  
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ตารางท่ี 29  (ตอ)  

สมมตฐิานการวจัิย หัวขอการสัมภาษณ 

      5. การบริหารงานเทศบาลเมืองIV ตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะ มีความสัมพันธ

กับก ารบรร ลุหลั กการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักการ

ปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5 ทั้งในดาน

การที่ เทศบาล มีการพิจารณา ทบทวน  

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลิกภารกิจ 
DV5.1เ ทศบ าล  จั ด ให มี ก าร จัดทํ า แก ไ ข  

ปรั บ ปรุ ง ห รื อ ยก เลิ ก  เ ท ศบั ญญั ติ ใ ห

เหมาะสมกับสถานการณDV5.2  

 5. การบรหิารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ มีผลตอการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดตีามหลักการ

ปรับปรุงภารกจิของเทศบาล อยางไร 

1) การที่เทศบาล มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลงการยกเลกิภารกจิ  

2) การจัดใหมีการจัดทําแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิก 

เทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ    

      6. การบริหารงานเทศบาลเมืองIV ตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะ มีความสัมพันธ

กับก ารบรร ลุหลั กการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนDV6  ทั้งในดาน

การที่เทศบาล กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

ของงานบรกิารสาธารณะDV6.1 การเปดรับขอ

รองเรียน เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชนDV6.2 และการ

จัดบริการเพื่ ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนDV6.3 

6. การบรหิารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ มีผลตอการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดตีามหลักการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ

ของประชาชน อยางไร   

1) การที่เทศบาลกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

บรกิารสาธารณะของเทศบาล 

2) การเปดรับขอรองเรียน เสนอแนะ สอบถามหรือ

เสนอความคิดเห็นจากประชาชนของเทศบาล 
3) การจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน   

     7. การบริหารงานเทศบาลเมืองIV ตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธ

กับก ารบรร ลุหลั กการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ตามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิารDV7  ทั้งในดานการ

จัดกระบวนการประเ มินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลDV7.1 การประเมินผล

การปฏิบัติราชการDV7.2และการประเมิน

ความพงึพอใจของประชาชน DV7.3 

7. การบริหารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ มีผลตอการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดตีามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของเทศบาล อยางไร 

1) การจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาล  

2) การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

3) การประเมินความพงึพอใจของประชาชน  
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n
R

 2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืการวจัิย  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวจิัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบรหิารงาน

ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศ

ไทย จะทดสอบ 2 คา คอืคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และวัดคาความเช่ือถือ 

(Reliability) ของแบบสัมภาษณปลายปด ดังนี้ 

     2.1 การวัดคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

     เนื่องจากความเที่ยงตรงตามเนื้อหา เปนการวัดคาความเที่ยงตรงจากความ

สอดคลองกันระหวางวัตถุประสงค ตัวแปร ดัชน ีตัวช้ีวัด และคําถามในแบบสัมภาษณปลายปด 

ตามความคิดเห็นของนักวิชาการ วามีคาความสอดคลองที่ยอมรับไดหรือไม การทดสอบคา

ความสอดคลองเทากับ 0.97 เม่ือไดคาความสอดคลอง (Congruence)  เกิน 0.7  แสดงวาแบบ 

สัมภาษณปลายปดมีคาความเที่ยงตรงที่ใชได โดยใชสูตร ดังนี้    

 

              IVC  =  

IVC  =  (Item Variable Congruence Index) คาความสอดคลองของแตละขอ 

R    =  คาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมดในแตละขอคูณกับคาความสอดคลองในแตละขอ 

n    =  จํานวนผูเช่ียวชาญทัง้หมด   
 

    2.2 การวัดคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืการวจัิย (Reliability of Research Tool) 

การวัดคาความเช่ือม่ัน โดยนําแบบสัมภาษณปลายปดที่มีคาความเที่ยงตรงไป  

Pretest  กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง ซ่ึงสามารถหาคาความเช่ือม่ัน ในลักษณะ

วัดคาคงที่  (Stability  Masurement) ดวยการนําแบบสัมภาษณปลายปดไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยาง แลวคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ดวยวิธีการของCronbach Method (Coefficient –α)  

คือหาคาความเช่ือม่ันจากคาสัมประสิทธิ์  (อัลฟา) ใชคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของ

แบบทดสอบ โดยคะแนนคําตอบไมเปนแบบ 0 - 1 มีสูตรดังนี้ 

 
  α   =  สัมประสทิธิ์ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

  n   =  จํานวนขอคําถามในแบบสัมภาษณ 

 s2
i   =  ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ 

 s2
t   =  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 การคํานวณคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสัมภาษณที่ไดรับ

การแกไขจากผูเช่ียวชาญแลวไป Pre-Test ในเทศบาลนครนครสวรรค 

]1[
1 2

2

t

i

s
s

n
n 
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ตารางท่ี 30 คาความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ 

ขั้นท่ี  1 หาคา   
ตัวแปรรวมท้ังหมด 

ขั้นท่ี  2  หาคา   
ตัวแปรตนและตัวแปรตาม

รวม 

 ขั้นท่ี  3 หาคา    
แตละตัวแปร 

ขั้นท่ี  4  หาคา   
แตละดัชน ี

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 1 = .764 

 

 

IV 2 = .897 

 

IV 3 =.676 

IV 4 = .820 

IV 5 = .614 

 

DV1 = .661   

IV 1.1 =  .677 
IV 1.2 =  .601 
IV 1.3 =  .699 
 
IV 2.1 =  .690 
IV 2.2 =  .608 
IV 2.3 =  .624 
IV 2.4 =  .638 
IV 2.5 =  .685 
 
 
DV 1.1 = .575 
DV 1.2 = .545 
DV 1.3 = .984 
DV 1.4 = .763 
DV 1.5 = .647 
DV 1.6 = .668 
DV 1.7 = .592 
DV 1.8 = .623 

   

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

DV2 =.674  

 

 
 

 

DV3 = .940 
 

 

DV4 = .750 
 

DV5 = .823 
 

DV6 = .785  

 

DV7 = .843 

DV 2.1 =  .684 
DV 2.2 =  .682 
DV 2.3 =  .692 
DV 2.4 =  .679 
DV 2.5 =  .634 
DV 2.6 =  .668 
DV 2.7 =  .551 
DV 2.8 =  .602 
DV 2.9 =  .577 
 

DV 3.1 =  .861 
DV 3.2 =  .913 
DV 3.3 =  .956 
 

DV 4.1 =  .830 
DV 4.2 =  .635 
DV 4.3 =  .606 
 

DV 6.1 =  .648 
DV 6.2 =  .584 
DV 6.3 =  .893 
 

DV 7.1 =  .750 
DV 7.2 =  .818 
DV 7.3 =  .774 

DV   = .906 

V  =.943 

IV   = .916 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล   

  
 การเก็บรวบรวมขอมูลนั้นเปนข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการประเมินผลและ

การวิจัย ซ่ึงผูศึกษาวิจัยที่ดีจะดําเนินการเตรียมหรือสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

จากนัน้จะออกไปดําเนินการเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลตรงกับความตองการเพื่อที่จะไดนํา

ขอมูลไปจัดทําหรอืประมวลผลขอมูลได 

 ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย ผูวิจัย

ศกึษาและรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คอื 

 1. การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ

ทั่วไป ดุษฎีนพินธ งานวจิัย ตําราทางวชิาการตาง ๆ ซ่ึงขอมูลจากเอกสารนัน้ถอืเปนขอมูล 

ทุตยิภูมิเพราะเปนขอมูลที่มีผูบันทกึเอาไว ดังนัน้จงึมีความนาเช่ือถอืและสามารถตรวจสอบได 

 2. การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซ่ึงเปนคําถามปลายปดโดยผูศกึษาวิจัย

ไดสรางแบบสัมภาษณข้ึน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
 

 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 5 ขอ 
 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับตัวแปรตน เพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับการบรหิารงานเทศบาล

ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ ประกอบดวย 5 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   6   ขอคําถาม  

2. ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ             10   ขอคําถาม 

3. ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม      2   ขอคําถาม  

4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  2   ขอคําถาม  

5. ดานการสงเสรมิศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น     2   ขอคําถาม   

    และการทองเที่ยว          
     

รวม            22    ขอคําถาม  
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  สวนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับตัวแปรตาม เพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับการบรรลุหลักการ

บรหิารกจิกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ประกอบดวย 7 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. หลกัเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 10  ขอคําถาม 

2. หลักการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ  9  ขอคําถาม    

    ของเทศบาล 

3. หลักการบริหารภารกิจอยางมีประสทิธภิาพ   3  ขอคําถาม 

         และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ             

4. หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน     3  ขอคําถาม 

5. หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล     2  ขอคําถาม 

6. หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง                        3  ขอคําถาม   

         ความตองการของประชาชน 

 7. หลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร       3   ขอคําถาม 

   

รวม               33  ขอคําถาม 
 

 เพื่อสํารวจบทบาทการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทยและ

นําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณมาประมวลผลโดยใชวธิทีางสถิต ิเพื่อใหไดขอสรุปที่สมบูรณและ

ถูกตอง 

 3. การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลกึ จํานวน 38 ขอ เกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

เทศบาลเมืองในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อนําขอมูลการสัมภาษณมาสนับสนุนขอ

คนพบของการวจิัยเชิงปรมิาณ 

 

การวเิคราะหขอมูล 
   

 การศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย มีการวิเคราะหขอมูล

การศกึษาโดยใชสถติแิละเกณฑที่ใชอภิปรายผล ดังนี้ 
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 1. การวเิคราะหขอมูลท่ัวไป 

  การศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย ครัง้นี้จะสรุปขอมูลทั่วไปของ

ประชากรที่ใชศกึษาโดยใช จํานวนนับ และคารอยละ  

 2. การวเิคราะหขอมูลตัวแปรตนการบริหารงานเทศบาลเมอืง 

การศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย ในครั้งนี้ จะวิเคราะหขอมูล

ตัวแปรตนการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะ ประกอบดวย ดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว โดยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณประกอบกับการ

วิเคราะหขอมูลจากเอกสารการดําเนินงานของเทศบาลเมือง และนําแบบสัมภาษณมาวิเคราะห

ดวยคอมพิวเตอร คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงการอธิบาย

คาเฉลี่ยดวยคา Mean (x) แบงออกเปน 5 ระดับ ตัง้แต 1–5 ที่ใชเปนเกณฑในการแปลความหมาย

ของคะแนนไดดังนี้ (พลศักดิ์  จิรไกรศิริ,2556, หนา 222) สําหรับใชเปนเกณฑในการแปล

ความหมายและการสรางแผนภูมิสําหรับการอภิปรายผล รายละเอียดดังนี้       
 

ตารางท่ี 31 เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนตัวแปรตน 
 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 หมายถงึ  มีมาตรฐานบรกิารสาธารณะระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ  มีมาตรฐานบรกิารสาธารณะระดับมาก   

2.50 – 3.49 หมายถงึ  มีมาตรฐานบรกิารสาธารณะระดับปานกลาง   

1.50 – 2.49 หมายถงึ  มีมาตรฐานบรกิารสาธารณะระดับนอย   

1.00 – 1.49 หมายถงึ  มีมาตรฐานบรกิารสาธารณะระดับนอยมาก    

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

มากกวา 1.75 มีความแตกตางมาก  

1.25 – 1.75   มีความแตกตางปานกลาง  

นอยกวา 1.25   มีความแตกตางนอย หรอืใกลเคียงกัน เหมือนๆ กัน 
   

ที่มา: พลศักดิ์ จิรไกรศิร.ิ (2556). ระเบยีบวธิวีจิัยทางสังคมศาสตร: เทคนคิแผนที่นําทางการ

วจิัย. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง, หนา 222.       
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กราฟท่ี 1 ตัวอยางการเขียนแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตน   

 
 

 

กราฟท่ี 2 ตัวอยางการเขียนแสดงการแจกแจงความถี่ของตัวแปรตน 
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 นอยมาก  นอย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด
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 3. การวเิคราะหขอมูลตัวแปรตามการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น  

 การศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย ในครั้งนี้ จะวิเคราะหขอมูลตัวแปร

ตามการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ประกอบดวย การบรหิารราชการตามหลักเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน หลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล  

หลักการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ หลักการลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล หลักการอํานวยความสะดวกและ

การตอบสนองความตองการของประชาชน  และหลักการประเมินผลการปฏิบัติการ โดยการ

วเิคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึง

การอธบิายคาเฉลี่ยดวยคา Mean (x)  แบงออกเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1–5 (พลศักดิ์  จิรไกรศิริ, 

2556, หนา 222) ที่ใชเปนเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนไดดังนี้ สําหรับที่ใชเปนเกณฑ

ในการแปลความหมายและการสรางแผนภูมิสําหรับการอภิปรายผล รายละเอียดดังนี้       

ตารางท่ี 32 เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนตัวแปรตาม 
 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 มีการดําเนนิการในระดับมากที่สุด    

3.50 – 4.49 มีการดําเนนิการในระดับมาก 

2.50 – 3.49 มีการดําเนนิการในระดับปานกลาง     

1.50 – 2.49 มีการดําเนนิการในระดับนอย 

1.00 – 1.49 มีการดําเนนิการในระดับนอยมาก    

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

มากกวา 1.75 มีความแตกตางมาก  

1.25 – 1.75   มีความแตกตางปานกลาง  

นอยกวา 1.25   มีความแตกตางนอย หรอืใกลเคียงกัน เหมือนๆ กัน 
 

ที่มา: พลศักดิ์ จิรไกรศิร.ิ (2556). หนา 222.       
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กราฟท่ี 3 ตัวอยางการเขียนแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

 
 

กราฟท่ี 4 ตัวอยางการเขียนแสดงการแจกแจงความถี่ของตัวแปรตาม 
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 4. การทดสอบสมมตฐิานความสัมพันธระหวางการบริหารงาน  

  เทศบาลเมอืงกับการบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

  การศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย ในครัง้นี้ดําเนนิการวเิคราะหเพื่อ

ทดสอบสมมตฐิานที่ 1–7 จากการศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองและ

การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมือง โดยการวเิคราะหขอมูลจากการ

สัมภาษณผูบรหิารเทศบาลเมือง ตลอดจนการวเิคราะหขอมูลเชิงปรมิาณสหสัมพันธคาโนนคิอล 

(Canonical correlation analysis) ของตัวแปร 2 ตัวแปร และลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปร

คาโนนคิอล (Canonical Variates) สามารถแสดงใหเห็นโมเดลเสนทาง (Path diagram) ตามตัวแบบ

ที่ 11  

 การพิจารณาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนทั้งหมดในการบริหารงานเทศบาล

เมือง  กับตัวแปรตามทัง้หมดในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ไดใชคาความสัมพันธ

ตามเกณฑการวเิคราะห ไดใหระดับของคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ ไวดังนี้  

 

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวาง  (-) 0.00 ถงึ (-) 0.30  มคีวามสัมพันธกันอยูในระดับต่ํามาก  

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวาง  (-) 0.31 ถึง (-) 0.50  มีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํา  

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวาง  (-) 0.51  ถึง (-) 0.70  มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง        

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวาง  (-) 0.71 ถงึ (-) 0.90  มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง  

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวาง  (-) 0.91 ข้ึนไป          มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงมาก 

 

ตัวแบบท่ี 11 เสนทางแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

                    คาโนนคิอล 

 

 

 

 
First 

Canonical 
Variate X 

 
First 

Canonical 
Variate Y 

Y1 

Y2 

ay1 

ay2 

X1 

X2 

ax1 

ax2 
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 การวเิคราะหสหสัมพันธคาโนนคิอล มีรายละเอียดการดําเนนิการ ตามตารางที่ 33 
 

ตารางท่ี 33  ลําดับข้ันตอน คาสถติ ิและเกณฑท่ีใชอภปิรายผล สําหรับการวเิคราะห

ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารกจิการ

บานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 
 

ลําดับข้ันตอน คาสถติ ิ เกณฑในการอภปิรายผล 

1. ทดสอบนัยสําคัญ 

    ทางสถติเิพื่อระบุวา  

    ตัวแปรทัง้ 2 ชุด 

    มีความสัมพันธ 

    เชิงเสนตรง 

 

คา Significance (p <) 

(ขอมูลจาก   

Dimension Reduction 

Analysis : Sig. of F ) 

 

 

 

 

ทดสอบสหสัมพันธคาโนนิคอล

โดยรวมของชุดตัวแปรตนกับชุดตัว

แปรตามวามีความสัมพันธกันเชิง

เสนตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

หรอืไม  

เกณฑที่ใช คอื ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ p < 0.01 หากพบวา เปน

ความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมี

นัยสําคัญทางสถติจิะดําเนนิการใน

ข้ันตอนตอไป 

  2. ระบุระดับความ 

     สัมพันธโดยรวมของ

ชุดตัวแปรตนกับชุด

ตัวแปรตาม 

คาสหสัมพันธคาโนนิคอล  

(Canonical Correlation- r)  

(ขอมูลจาก Eigenvalues 

and Canonical 

Correlations : Canon Cor) 

อธบิายระดับความสัมพันธระหวางชุด

ตัวแปรตนกับชุดตัวแปรตามที่เกิดข้ึน

จากความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปร

ตนและของตัวแปรตาม และพิจารณา

จากขอมูลชุดที่มีคา p < 0.01 

เกณฑที่ใช คอื  

 
 

          X1(i)  = variable in X set 

 Y1(i)  = variable in Y set 

 ax(i)   = Standardized canonical coefficients  of variable in X set 

 ay(i)   = Standardized canonical coefficients  of variable in Y set 

 r        = Canonical correlation   
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ตารางท่ี 33 (ตอ)  

ลําดับข้ันตอน คาสถติ ิ เกณฑในการอภปิรายผล 

  1. คา r มีคาเปนบวก หมายถึง ตัว
แปรตนและตัวแปรตามสัมพันธใน
ทศิทางเดยีวกัน  แตถาคา r มีคาเปน
ลบ หมายถึง ตัวแปรตนและตัวแปร
ตาม สัมพันธในทางตรงกันขามกัน 
2. คาคะแนนแสดงระดับความ 

สัมพันธ มีดังนี้ 
    คา  r  ระดับความสัมพันธ 
(-) 0.91 ขึ้นไป                สูงมาก 

(-) 0.71 ถงึ (-) 0.90       สูง 

(-) 0.51 ถงึ (-) 0.70       ปานกลาง 

(-) 0.31 ถงึ (-) 0.50       ต่ํา 

(-) 0.00 ถงึ (-) 0.30       ต่ํามาก 
3. วเิคราะหประสทิธภิาพ

ของคาสหสัมพันธ 

   คาโนนคิอลที่จะอธบิาย

ความแปรปรวนที่

เกดิขึ้นใน 

   ตัวแปรคาโนนคิอล 

คา Eigenvalue (ขอมูลจาก 
Eigenvalues and 
Canonical 
Correlations : 
Eigenvalues) 

3. การอภิปรายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรจะพิจารณาจาก
คาดัชนสีัมประสทิธิ์คาโนนคิอล
ระบุคาสดัสวนความแปรปรวน  
ที่เกิดข้ึนจาก ตัวแปรคาโนนิคอล 
กลุมตัวแปรตนที่สามารถทํานาย
ความแปรปรวนของตัวแปรคาโน
นคิอล กลุมตัวแปรตาม เกณฑที่
ใช คอื คารอยละ 

4. วเิคราะหประสิทธภิาพ   

   ของตัวแปรคาโนนคิอล

ที่จะอธบิายตัวแปร

เริ่มตน (พจิารณา

ทัง้ตัวแปรตน และ 

    ตัวแปรตาม) 

คาความแปรปรวนที่ถูกสกัดได 

(Variance extracted) 

4.1 ตัวแปรตนพิจารณาจาก 
Variance in covariates 
explained by canonical 
variables: Pct Var DEP 

4.2  ตัวแปรตามพิจารณา
จาก Variance in 
dependent variables 
explained by canonical 
variables  : Pct Var 
DEP    

   ระบุสัดสวนความแปรปรวนของ 

    ตัวแปรเริ่มตน ที่สามารถอธบิายได

ดวยตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปร

นัน้ๆ วาสามารถอธบิายไดมากนอย

เพยีงใด เกณฑอภิปรายผล 

    ใชคารอยละ 
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ตารางท่ี 33 (ตอ) 

 ลําดับข้ันตอน คาสถติ ิ เกณฑในการอภปิรายผล 

5. วเิคราะหความทับ

ซอนระหวางชุด    
ตัวแปรตนกับชุด   
ตัวแปรตาม 

      
     
 

คาดัชนคีวามทับซอน  

 (Redundancy index)  
5.1 ตัวแปรคาโนนคิอลของตัว

แปรตามที่สามารถทํานาย
ความแปรปรวนของตัว
แปรเริ่มตนของตัวแปรตน
ใชขอมูลจาก Variance in 

covariates explained by 
canonical variables: Pct 
Var COV    

การระบุสัดสวนความแปรปรวน

ของตัวแปรตนเริ่มตนที่สามารถ

อธิบายไดดวยตัวแปร คาโนนิ

คอลของตัวแปรตาม หรือสัด 

สวนความแปรปรวนของตัว

แปรตามเริ่ มตนที่สามารถ

อธิบายไดดวยตัวแปรคาโนนิ

คอลของตัวแปรตนวาสามารถ

อธบิายไดมากนอยเพียงใด  

5.2  ตัวแปรคาโนนคิอลของตัว
แปรตนที่สามารถทํานาย
ความ แปรปรวนของตัว
แปรเริ่มตนของตัวแปรตาม
ใชขอมูลจาก 

Variance in dependent 
variables explained by 
canonical variables: Pct 
Var COV       

เกณฑที่ใช คือ คารอยละ โดย

ดัชนคีวามทับซอนที่เหมาะสม 

จะตองสูงกวารอยละ 1.5 

ดัชนีความทับซอนเปนการ

พิจารณานัยสําคัญในทาง

ปฏิบัติ (Practical significance) 

เพื่ อเสริ มการทดสอบนั ย 

สําคัญทางสถติ ิ  

6. อธบิายความสัมพันธ
ของตัวแปร   
6.1 อธบิายความ 

สัมพันธระหวางตัว
แปรเริ่มตนของตัว
แปรตน กับตัวแปร

ตนและอธบิาย 
ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร
เริ่มตนของตัวแปร
ตามกับตัวแปรตาม  

6.1 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ
แบบคะแนนเชิงโครงสราง 

- ตัวแปรตน (ขอมูลจาก  
Correlations between 
COVARIATES and 
canonical variables)  

- ตัวแปรตาม (ขอมูลจาก 
Correlations between 
DEPENDENT and 
canonical variables) 

 

6.1 อธบิายความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรเริ่มตนกับตัวแปรโดย

พิจารณาค าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบคะแนนเชิง

โครงสรางหากคาคะแนน

มากกวา 0.30 หมายถึงตัว

แปรเริ่มตนนั้นเปนตัวแปร

ยอยที่กอใหเกดิตัวแปร 
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ตารางท่ี 33 (ตอ) 

ลําดับข้ันตอน คาสถติ ิ เกณฑในการอภปิรายผล 

6.2  อธบิายความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตนกับ

ตัวแปรตาม 

 6.2 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ

แบบคะแนนมาตรฐาน  

- ตัวแปรตน (ขอมูลจาก 

Standardized canonical 

coefficients for 

COVARIATES) 

- ตัวแปรตาม (ขอมูลจาก  

Standardized canonical 

coefficients for 

DEPENDENT variables) 

6.2 อธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรเริ่มตน

ของตัวแปรตนกับตัว

แปรเริ่มตนของตัวแปร

ตามในเชิงการทํานาย

ความสัมพันธโดยใชคา

สัมประสทิธิ์แบบคะแนน

มาตรฐาน ตัวแปรยอยที่

มีคาสัมประสิทธิ์ตั้งแต 

0.30 ข้ึนไปจะมีความ

เหมาะสมในการทํานาย

ความสัมพันธ   
 

ที่มา: พลศักดิ์ จิรไกรศิร.ิ (2556). หนา 276-278.       

                  

 5. การวเิคราะหเสนทาง Path  Analysis ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมอืง

กับการบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น   

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

คาโนนคิอล ทําใหทราบถงึระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม และทราบถึง

ลําดับขององคประกอบภายในของตัวแปรที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลสงผลใหเกิดความสัมพันธ

ของตัวแปรที่ศกึษา ดังนัน้ จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในเบื้องตนนั้น ผูวิจัยได

พัฒนามาสูการสรางตัวแบบผลการวจิัยของการบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อการบรรลุการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นนําไปสูการสรางองคความรูและแนวความคิดใหมๆ สําหรับ

เทศบาลเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอ่ืนๆ โดยวิธีการวิเคราะหในลักษณะตัวแบบ

การวเิคราะหเสนทาง (Path  Analysis  Model) เปนการวิเคราะหทางสถิติที่มาจากการวิเคราะห

การถดถอย (Regression Analysis) โดยอาศัยตัวแบบและสมการโครงสราง เพื่อพิจารณาคา

สัมประสทิธิ์ถดถอยมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ ที่มีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ.05 นํามาสูการสรางตัวแบบการวเิคราะหเสนทางใหม สามารถแสดงใหเห็นแผนภาพ

เสนทาง (Path diagram) ตามตัวแบบที่ 12 
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ตัวแบบท่ี 12  ตัวแบบเสนทางความสัมพันธตามทฤษฎสัีมประสทิธิ์เสนทาง                           

(path coefficient theory) 
 

 

 
Sources:Muthen, B. (1987). LISCOMP: Analysis of Linear Structural Equations with a 

Comprehensive Measurement Models. Mooresville: Scientific Software, Inc.. 

  

จากตัวแบบที่  12 ตัวแบบเสนทางความสัมพันธตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์ อิทธิพล                 

(path coefficient theory) สามารถอธบิายการคํานวณเสนทางความสัมพันธ ไดดังนี้ 
 

DIRECT EFFECT   = DE 

INDIRECT EFFECT   = IE 

SPURIOUS CORRELATION  = SC 

CORRELATION   = DE + IE + (SC + UE) 

 

Y1   = GA(1,1)X1 + z1 

Y2  = GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2 

r (X1, Y1)  = Σ(X1)(Y1) / N 

  = [Σ(X1) {GA(1,1)X1 + z1}] /N 

  = GA(1,1) {Σ(X1)2}/N  = GA(1,1)   = DE 

r (X1, Y2)  = Σ(X1)(Y2) / N 

  = [Σ(X1) {(GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2}]/N 

  = GA(2,1){Σ(X1)2}/N + BE(2,1)[ Σ(X1)(Y1) / N]+ [ Σ(X1)(z2) / N] 

  = GA(2,1) + BE(2,1)[ GA(1,1)]  = DE + IE 

Y2 X1   

  

 

Y1 

z2 

z1 

CA(2,1) 

BE(2,1) GA(2,1) 
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 การพิจารณาคาสัมประสทิธิ์เสนทางระหวางการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นไดใชคาความสัมพันธตามเกณฑการวิเคราะห ไดให

ระดับของคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ ไวดังนี้  
 

ตารางท่ี 26 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ 

คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ ความหมาย 

0.00 ถงึ  0.19 มีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํามาก 

0.20 ถงึ  0.39 มีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํา 

0.40  ถึง  0.69 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 

0.70 ถงึ  0.89 มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง 

0.90 ข้ึนไป มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงมาก 

Sources: Saris, W.E. and Stronkhorst, L.H. (1984). Causal Modeling in Non experimental 

Research: An Introduction to the LISREL Approach. Amsterdam: Sociometric  

Research Foundations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
บทที่ 4 

ผลการศึกษาวจัิย 
 

 ในบทนี้เปนการเสนอผลการศกึษาวจิัย ที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม

ดวยการสัมภาษณและบันทกึขอมูลเอกสารการบรหิารงานของเทศบาลเมืองทั่วประเทศ โดย

นําขอมูลที่ไดเหลานั้นมาทําการวิเคราะห อานผล ตีความ และหาขอสรุปเพื่อนํามาเสนอ

รายงานผลการศกึษาวจิัย ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลดังกลาวเปนการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

เปนหลักและเสรมิดวยขอมูลเชิงปรมิาณ การนําเสนอเปนไปตามลําดับวัตถุประสงคของการ

ศกึษาวจิัยและตามสมมตฐิาน โดยนําเสนอใน 4 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 การบริหารงาน

เทศบาลเมือง ตอนที่ 2 การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี ตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ 

ตอนที่ 3 การวเิคราะหสมมตฐิานจากขอมูลเชิงประจักษ และตอนที่ 4 การวิเคราะหเสนทาง

การบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อการบรรลุตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี 

          ในงานวิจัยนี้ คําถามการวิจัยที่สําคัญอยูที่วา การบริหารงานเทศบาลเมืองซ่ึงมีอยู

หลายดานนัน้ มีดานใดบางที่ดําเนนิการแลวสามารถบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีได  

สิ่งที่นาสงสัยก็คอื การบรหิารงานเทศบาลเมืองมีการตั้งความหวังไววา การบริหารในแตละ

ดานตองมีการนํามาปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และตองบรรลุการบรหิารกจิการบานเมือง

ที่ดคีรบทุกดาน ตามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะของเทศบาลเมืองอีกดวย 

 การบริหารเทศบาล ถือเปนอํานาจหนาที่หลักของผูบริหารที่จะตองใหการบริการ

สาธารณะ ซ่ึงมีรูปแบบหรอืวธิกีารใหบรกิารที่แตกตางกันออกไป ตามหลักทางกายภาพของ

แตละทองถิ่น แตจุดมุงหมายหลัก ก็เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความเจริญกาวหนา

ครอบคลุมทุกมิติของการใหบริการของทองถิ่น ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 16  

กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ประกอบดวย การจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง การสงเสริม

การมีสวนรวมของราษฎรในทองถิ่น โดยมีแผนพัฒนาทองถิ่นเปนตัวกําหนดทิศทางหรือเปน

เครื่องมือในการบริหารงาน ซ่ึงในแผนพัฒนาทองถิ่นจะบรรจุโครงการพัฒนาเพื่อเปนตัว

ขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย หรือวิสัยทัศนของผูบริหาร แตละปงบประมาณไดมีการจัดทําแผน

งบประมาณที่มีจํานวนโครงการเปนจํานวนมาก รวมถงึโครงการที่สามารถดําเนินการไดจริง

และการติดตามผลจากแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามแผนที่มีการกําหนดไวใน

ระเบยีบข้ันตอนการจัดทําแผน 
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 นอกจากนี้ กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ไดจัดทําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ 

เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) 

เพื่อประมวลผลขอมูลใชในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในการใหบริการสาธารณะเพื่อให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารงาน  ซ่ึงการประเมินผลจะเปนตัวช้ีวัด

วาโครงการที่ดําเนนิไปตรงกับความตองการของประชาชนมากนอยเพียงใด 

        ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบันอาจแบงออกไดเปน 3 

ลักษณะ คอื 1) ระบบมาตรฐานข้ันต่ํา (Standard Practices)  2) ระบบมาตรฐานเพื่อความเปนเลศิ 

(Best Practices) และ 3) ระบบมาตรฐานที่มีการใหสัญญาตอผูใชบริการ (Citizen Charter) ซ่ึงมี

ลักษณะที่สําคัญดังนี้  

   1. ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะข้ันต่ํา (Standard Practices)  ที่บังคับ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐคอนขางสูง ดังนั้นในระบบ

มาตรฐานแบบนี้จึงมักจะตองมีการออกกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติงาน กําหนดสิ่งที่เปน

มาตรฐานข้ันต่ําของการจัดบริการไว พรอมทั้งกําหนดกลไกและมาตรการกํากับดูแลสงเสริม 

(จรัส สุวรรณมาลา,2544,หนา 7-9) แมกระทัง้การแทรกแซงการใชดุลพินจิขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานที่กําหนดไว ระบบมาตรฐานบริการ

สาธารณะข้ันต่ําจงึเปนสวนหนึ่งของระบบความสัมพันธแนวตั้ง (Vertical Relationship) ระหวาง

รัฐบาลและเทศบาลเมือง โดยที่ทองถิ่นทุกแหงจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันต่ําโดยเสมอ

เหมือนกัน หากทองถิ่นใดไมประสงคที่ปฏิบัติตาม หรือไมสามารถปฏิบัติตามาตรฐานไดตองมี

การดําเนินการขอประชามติหรือคํายินยอมจากประชาชนในทองถิ่น และเสนอขออนุมัติจาก

หนวยงานของรัฐซ่ึงทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานการจัดบริการของทองถิ่นในเรื่องนั้นๆ  ใน

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการทําประชาคมรวมถึงตัวแทน

วชิาชีพ สมาคมที่อยูในพื้นที่และตัวแทนชุมชนเขามารวมในการกําหนดกฎระเบียบของทองถิ่น

ผานทางตัวแทนของชุมชน 

   2. ระบบมาตรฐานเพ่ือความเปนเลศิ (Best Practices) มีจุดประสงคที่จะ

สงเสริมทองถิ่นใหมีศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการ ไดมีการคนควาพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพในการใหบรกิารใหกาวหนาอยางตอเนื่อง และจัดใหมีการเรยีนรูและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการพัฒนาคุณภาพและประสทิธภิาพการจัดการบรกิารสาธารณะระหวาง

ทองถิ่นในอนาคต ในการใหบรกิารตามมาตรฐานความเปนเลิศไมมีกฎหมายมารองรับ เปน

ความสมัครใจของทองถิ่นที่จะนํามาปฏิบัติ โดยที่ไมตองใชอํานาจรัฐเขามาควบคุมหรือ

ผลักดันในทองถิ่นตองปฏิบัติตามแตอยางใด ซ่ึงระบบนี้ จะทําใหเกิดการแขงขันกันระหวาง
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ทองถิ่น โดยมีการใหรางวัล รวมถงึการประกาศเกยีรตคุิณ และการยอมรับในการบริหารงานที่

เปนเลศิ ซ่ึงจะเปนผลใหทองถิ่นสามารถพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารไดอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

   3. ระบบมาตรฐานท่ีใหสัญญาตอผูใชบริการ (Citizen Charter) เปนการ

สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพการบรกิารจากรัฐ และมุงเนนใหทองถิ่นสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนใหไดมากที่สุด โดยที่ทองถิ่นจัดทํามาตรฐานของตนเองและให

ประชาชนในทองถิ่นไดทราบถงึสทิธปิระโยชนของตนเองตอการรับบรกิารสาธารณะ โดยที่ให

ผูใชบริการเขามามีสวนรวมในการดูแลควบคุมคุณภาพการใหบริการซ่ึง การสรางหลัก

ประกับคุณภาพบรกิารสาธารณะแบบบังคับจะมีการตรากฎหมายที่บังคับชัดเจน ที่ประชาชน

ไดรับทราบสทิธปิระโยชนในการรับบรกิารสาธารณะ ถาเจาหนาที่ไดปฏิบัติตามตอประชาชน

ผูมาขอใชบรกิาร ผูใชบรกิารก็มีสทิธทิี่จะฟองรองได 

  อาจกลาวไดวาเทศบาลเมืองในประเทศไทยมีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานบริการ

สาธารณะอยูบางแลว โดยที่ทองถิ่นมีหนาที่จัดบริการสาธารณะตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตัง้

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 มีการกําหนดการจัดระเบยีบปฏิบัตงิานของ

สวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น รวมถึงพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดกิารสังคม พ.ศ. 2546 เปนตน 

  อยางไรก็ตาม ระบบมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของทองถิ่นในปจจุบัน ยังมี

ขอดอยอยูหลายประการ คอื เนื้อหาสาระของกฎหมายและระเบยีบกฎเกณฑยังไมครอบคลุม

เนื้อหาสาระของการใหบรกิารสาธารณะของทองถิ่น ซ่ึงสวนใหญจะเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การบรหิารงานของทองถิ่น ในการตรวจสอบภายใน การบรหิารงานบุคคล การเงินการบัญชี 

และงบประมาณที่ไมมีการเปดเผยตอประชาชน ไมเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นและผูมา

ใชบริการสาธารณะของทองถิ่นเขารวมในกระบวนการบริหารงาน และไมมีสวนที่กลาวถึง

สทิธแิละหนาที่ของผูใชบรกิารแตอยางใด และขอดอยอีกประการหนึ่งคอื ขาดหลักเกณฑและ

กลไกการบังคับใชกฎหมายและระเบยีบปฏิบัตงิาน เพื่อใหทองถิ่นใหบริการที่มีประสิทธิภาพ

ซ่ึงเปนผลทําใหทองถิ่นมีการใหบรกิารสาธารณะที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานทางวชิาการ ที่เปนผล

ทําใหเกดิความเสียหายตอประชาชน และชุมชนตางๆ เชน การจัดเก็บหรือทําลายขยะที่ไมถูก

สุขลักษณะ ทําใหเกดิปญหามลภาวะ โรคภัยไขเจ็บเกิดข้ึน การไมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ทําใหเกดิน้ําทวม ทั้งนี้เพราะไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลในเรื่องการจัดมาตรฐานการ

บรกิารสาธารณะแตอยางใด  
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 ตอนท่ี 1 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

  

การบรหิารงานเทศบาลเมือง ในการใหบริการประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการ

และการแกปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น ตามทฤษฏีแลวองคกรปกครองทองถิ่น

มีการเรยีกรองใหมีการบรหิารจัดการและการปกครองตนเอง เนื่องจากความตองการและการ

แกปญหาของประชาชนในทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยาง

มีประสทิธภิาพ มากกวาการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนจากทางหนวยงานภาครัฐ 

สวนราชการสวนภูมิภาคที่ไมมีความใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่น โดยการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองที่ตองมีการปฏิบัติภารกิจในการใหบริการสาธารณะกับประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองก็มีการบริหารงานที่มีจํานวนมากและตองมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงหลักประโยชนสุขที่

ประชาชนจะไดรับ และขณะที่การบรหิารงานเทศบาลเมืองก็ควรที่จะมีการบริหารใหบรรลุตาม

หลักธรรมาภิบาลใหครบทุกดานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะของเทศบาลเมือง โดยที่ยังไมมี

ผลการวจิัยรองรบัวาการบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี

ของเทศบาลเมืองครบทุกดานตามหลักธรรมาภิบาลหรอืไมอยางไร 

       การศกึษาการบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง 

โดยการใชหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นในการปฏิบัตงิานของเทศบาลเมืองที่มี

ผลตอการบรรลุหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย  ซ่ึงเปนการ

วเิคราะหขอมูลการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะซ่ึงมีองคประกอบอยู 

5 ดาน คอื 1) โครงสรางพื้นฐาน 2) ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน

และสังคม 4) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 5) ดานการสงเสริม

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว โดยที่หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดมีีอยู 7 หลัก ในการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมือง ซ่ึงมีองคประกอบ

ดังนี้ 1) หลักประโยชนสุขของประชาชน 2) หลักการบรหิารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 

3) การบรหิารงานเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาตอภารกจิ 4) การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 5) การปรับปรุง ทบทวน ภารกิจ 6) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 7) การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมือง โดยการวิเคราะห

ผลการศกึษาวจิัย จากขอมูลจากการสังเกตการณและแบบสัมภาษณประกอบกับการวิเคราะห

ขอมูลจากเอกสารการดําเนนิงานของเทศบาลเมือง และขอมูลเชิงประจักษมาวเิคราะหดวยสถิติ

ช้ันสูงดังนี้ 
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 1. โครงสรางพ้ืนฐาน 

 การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐาน เทศบาลเมืองมีอํานาจหนาที่ในการ

จัดใหมีและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชนหลายประการ เชน ถนน 

สะพาน ทางเดนิ ระบบจราจร ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสยี ทาเทยีบเรื่อ ประปา แหลงน้ํา

เพื่อการอุปโภคและบรโิภค แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (จรัส สุวรรณมาลา, 2544, 

หนา 54)  

  มาตรฐานข้ันต่ําดานการดําเนินงาน ทองถิ่นควรมีเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ

ดําเนนิงานที่อิงหลักวชิาการและเทคนคิการดําเนนิงานพื้นฐาน เชนมาตรฐานดานการออกแบบ 

การกอสราง การควบคุมงาน และการบํารุงรักษา คุณสมบัติของวัสดุการกอสราง อุปกรณ 

เครื่องมือการปฏิบัตงิาน คุณสมบัตขิองบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน ในปจจุบันไดมีการพัฒนา

มาตรฐานกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน มีเกณฑ

มาตรฐานในการควบคุมงาน มาตรฐานการกอสรางและบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดนิ ทางเทา 

ระบบไฟฟาสาธารณะ การวางระบบระบายน้ํา รวมถงึการพัฒนามาตรฐานระบบประปาชุมชนไว

ดวยเชนกัน 

  การบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน เปนภารกิจ และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ

ประชาชนในทองถิ่นขณะเดยีวกันก็มีความเกี่ยวของกับประชาชนในภาพรวม ในการดําเนินการ

จัดการสาธารณะและการถายโอนภารกจิดานโครงสรางพื้นฐาน ที่จะตองนํามาปฏิบัติ โดยเนน

เรื่องการดูแล การบํารุงรักษา รวมถึงการกอสรางเพ่ิมเติม ซ่ึงการดําเนินการเหลานี้เปนการ

ดําเนินการที่สงผลโดยตรงตอทองถิ่น (วุฒิสาร ตันไชย, 2544, หนา 187-189) และประการ

สําคัญมีการมอบหมายและถายโอนภารกจิดานโครงสรางพื้นฐานใหแกเทศบาลเมืองโดยตรง จะ

เปนการสรางความหลากหลายในเชิงพื้นที่ เนื่องจากเดิมซ่ึงหนวยงานราชการเปนผูดําเนินการ 

(หลายหนวยงาน) และแตละหนวยงานขาดการประสานแผนในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการให

เทศบาลซ่ึงเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนที่สุดเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจึงกอใหเกิด

การจัดบรกิารสาธารณะที่คุมคา และมีประสทิธภิาพสูงสุด 

 บทบาทของเทศบาลเมือง ภารกจิดานโครงสรางพื้นฐานที่ควรไดรับการถายโอนอํานาจ

ใหดําเนินการไดแกงานหรือภารกิจที่เกี่ยวของโดยตรงที่จะสงผลกระทบกับประชาชน ผูที่

เกี่ยวของในวงกวาง ซ่ึงเปนเรื่องประโยชนมหาชนของรัฐ เชน การกอสรางถนน การกอสราง

ทางเดนิเทา ไฟฟาสาธารณะ ทางระบายน้ําและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภค ซ่ึงจะตอง

มีการตดิตามและหลังจากการที่มีการถายโอน จะตองมีการใหความชวยเหลอืของสวนราชการใน

การใหความรู การอบรม เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ดังนี้ 
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              1.1 การกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา  

 การบริหารงานการดําเนินการกอสรางถนน ทางเดิน และทางเทา ใหไดมาตรฐาน

และคุณภาพเพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมที่ทั่วถึง สะดวกและปลอดภัย 

รวมถงึสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพเปนเมืองที่สมบูรณในอนาคต กระบวนการ

สําคัญประการหนึ่งของการกอสรางหรอืบํารุงรักษาถนน คือ ตองมีการวางแผน และศึกษา

ความเหมาะสมในการกอสราง บํารุงรักษา เพื่อใหการกอสรางถนนเกิดความคุมคาสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น กระบวนการดําเนินการจะตองผาน

การประชาคม และตองเปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นตามข้ันตอนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดเพื่อใหแผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะ

สัน้ และระยะยาวไดอยางเปนระบบ แตหากแผนพัฒนาที่วางไวมีความจําเปนจะตองปรับปรุง

หรอืทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถ

พิจารณาดําเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนที่กระทรวงมหาดไทย กําหนดไดตาม

ความเหมาะสม โดยผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ควรตรวจสอบ ในการใหบริการ      

(ไพบูลย ภุชชงค, สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การใหบรกิารสาธารณะในการดําเนินการ

กอสรางถนน ทางเดนิและทางเทา ในแตละภูมิภาคข้ึนอยูกับนโยบายผูบรหิารทองถิ่น โดยภาพรวม

จะมีลักษณะที่มีการบรหิารงานที่สอดคลองกันในการบํารุงรักษา การตดิตามซอมแซมพื้นผิวจราจร 

เนื่องจากการดําเนนิการกอสรางถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองซ่ึงพื้นที่สวนใหญจะมีการกอสรางถนน 

ทางเดนิและทางเทาที่มีการกอสรางครบทุกเสนทาง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มีการกอสราง

และการซอมแซมถนน มากที่สุดโดยที่ภาคเหนือก็ไดรับการกอสรางและซอมแซมถนนที่ชํารุด

จากปญหาอุทกภัยน้ําทวม และภาคใตไดรับงบประมาณสนับสนุนนอยในการซอมแซมถนนที่

ไดรับการชํารุดจากอุทกภัยน้ําทวม ในขณะที่ภาคอ่ืนก็มีการกอสราง บํารุงรักษา ถนนตาม

โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลและงบพัฒนาของ

ทองถิ่นในการดําเนนิโครงการ  

 1.2 ไฟฟาสาธารณะ  

   ไฟฟาสาธารณะ เปนบริการข้ันพื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ เพราะเปน

สิ่งจําเปน ในการดํารงชีวติของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ไฟฟาสาธารณะจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่มีสวนชวยลดปญหา

การเกิดอุบัตเิหตุบนทองถนน ปญหาการม่ัวสุมของเยาวชน และปญหาการกออาชญากรรม

ตางๆ ในยามวิกาล เชน การลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ทํารายรางกาย ฯลฯ การใหบริการไฟฟา

สาธารณะแกประชาชน เปนภารกจิหนาที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 มาตรา 68 

มาตรฐานไฟฟาสาธารณะนี้ กําหนดข้ึนเพื่อใหครอบคลุมการใหบรกิารไฟฟาสาธารณะในเขต 

เทศบาลเมือง มอบหมายเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อสํารวจตรวจสอบ

และพิจารณาการตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบและ รวบรวมสรุปผลการ

ตรวจสอบ รวมทั้งจัดทํารายงานเสนอผูบริหารพิจารณา วามีจุดใดบางที่มีการติดตั้งไฟฟา

สาธารณะเปนไปตามมาตรฐานและมีจุดใดบางที่ตองมีการ แกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ซ่ึงจะตองดําเนินการจัดซ้ือ จัดหาอุปกรณหรือวาจางดําเนินการ แกไขปรับปรุงตอไปสําหรับ

กรณทีี่จําเปนจะตองมีการตดิตัง้เพ่ิมเตมิ (ฐตินิันท เจรญิอาจ,  สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2556)     

          จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา โดยภาพรวมในการใหบริการติดตั้งไฟฟา

สาธารณะจะมีการดําเนนิการที่สอดคลองกันทุกภาค โดยจัดใหมีในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองในทาง

โคง ทางเขาชุมชน สวนสาธารณะ ก็จะมีการตดิตัง้ครบ เพื่อลดปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ รวมถึง

มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดูและรักษาเม่ือเกดิการชํารุดเสยีหาย ในขณะที่ในทุกพื้นที่จะมีปญหา

ที่สอดคลองกันก็คอื อุปกรณที่ไมมีประสิทธิภาพ เชน หลอดไฟ และสายไฟที่ไมมีมาตรฐาน การ

ดําเนนิการแกปญหาก็ยังไมอาจดําเนนิการได เนื่องจากขาดงบประมาณและขาดการประเมินความ

รวมมือกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในการใหการดูแลรักษาและการแกปญหาดังกลาว 

    1.3 ทางระบายน้ํา 

    ในสภาพปจจุบันจะพบวา เม่ือฝนตกจะมีปริมาณน้ําฝนที่ไมสามารถระบายไดทันทํา

ใหเกดิน้ําทวมขังบรเิวณถนน หรอืตามตรอกซอยตางๆ สรางความเดือดรอนใหแกประชาชน 

อาจเปนสาเหตุทําใหเกดิอุบัตเิหตุปญหาที่เกดิข้ึนสวนใหญมีสาเหตุมาจากการไมมีทางระบาย

น้ํา แตการจัดใหมีทางระบายน้ํา มักไมไดรับ ความสําคัญในการดําเนินการตั้งแตตน คือไมมี

การกําหนดผังการระบายน้ํา หรอืไมไดวางแผน กอสรางทางระบายน้ําควบคูกับการกอสราง

ถนน ปญหาเหลานี้ ทําใหผูบรหิารทองถิ่นจะ ตองสูญเสียงบประมาณในการซอมบํารุงถนน

หรือตองรื้อถนนเพื่อวางทางระบายน้ําข้ึนใหม ปจจัยสําคัญในการจัดทําแผนรวม จะตอง

พิจารณาจากพื้นที่ ซ่ึงโดยทั่วไปจะ เปนแมน้ํา ลําคลอง หรือบริเวณที่ลุมต่ํา และอาจจะเปน

จุดที่ระบายน้ําตอเนื่องไปยังระบบระบายน้ําของพื้นที่ขางเคียงวามีผลตอการระบายน้ําออก

อยางไรในการบริหารจัดการระบายน้ําในอนาคต ก็ควรคํานึงถึงการสรางทางระบายน้ําใน

ข้ันตอนการออกแบบถนน เพราะการดําเนินการไปพรอมกับการกอสรางถนนจะเปนการ

ประหยัดงบประมาณการกอสราง และปองกันปญหาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวมขัง  

ในอนาคตข้ึนได แตหากบริเวณพื้นที่ถนนโดยรอบเปนทุงนา หรือพื้นที่การเกษตร ซ่ึงยังไม

จําเปน ตองสรางทางระบายน้ําในขณะนัน้ ก็ควรจัดทําเปนแผนรวมเพื่อการพัฒนาในอนาคต

ไวลวงหนา (ฉัตรชัย ทมิกระจาง, สัมภาษณ, 23 เมษายน 2556)     



 

 

189 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา ในแตละพื้นที่มีปญหาทางระบายน้ําที่

สอดคลองกัน เนื่องจากเม่ือฝนตกก็จะมีน้ําทวมขังก็จะมีปญหาน้ําทวมช่ัวคราว เทศบาลเมือง

จะมีเจาหนาที่ในการปองกันการรับมือกับปญหาน้ําทวมขังช่ัวคราว โดยมีการตดิตัง้เครื่องสูบ

น้ํา มีการเตรยีมความพรอมของเจาหนาที่ในการรับมือกับปญหาน้ําทวม ปญหาสําคัญของ

การระบายน้ํา คอื การที่ประชาชนในพื้นที่ มีการทิ้งขยะที่ไมมีระเบียบวินัยจึงทําใหเกิด การ

อุดตัน เนื่องจากการตกตะกอนหรือเศษวัสดุที่ ไหลมากับน้ําโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ มี

ลักษณะภูมิประเทศแบนราบ ทางระบายน้ํามีความลาดชันนอย จะเกิดการตกตะกอนของสิ่ง

ปฏิกูลเนื่องจากความเร็วของน้ําต่ํา สําหรับพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศมีความลาดชันมาก จะมี

การทับถมของตะกอนนอย เนื่องจากน้ําไหลดวยความเร็วพอที่จะพัดพาตะกอนของสิ่งปฏิกูล

ออกไป นอกจากนี้ปญหาที่ทําใหเกิดการอุดตันอีกประการหนึ่ง คอื ประชาชนมีความเขาใจวา

สามารถทิ้งของ หรอืเทสิ่งปฏิกูลลงในทางระบายน้ําได  ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิดและควรที่จะ

รณรงคสรางความ เขาใจที่ถูกตอง นอกจากปญหาของการตกตะกอนแลว ตัวโครงสรางของ

อาคารประกอบดวย บอพักน้ํา และฝาปด หรือแมแตตัวทอระบายน้ําเอง จะตองทําการ

ตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งฝาปดทอหรือบอพักน้ํามักจะเกิดความ

เสยีหายไดงายเนื่องจากการผุกรอน ซ่ึงจะเปนอันตรายแก ผูสัญจรไปมาได หากตรวจสอบ

พบความเสยีหายจะตองเปลี่ยนหรอืซอมแซมทันท ีดังนัน้ เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน จึงตองมีการวางแผนบํารุงรักษาทาง

ระบายน้ําเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยวางแผนดําเนนิการในชวงกอนฤดูฝนเพื่อเปน

การเตรยีมใหทางระบายน้ําสามารถรับน้ําฝนและระบายน้ําไดอยางรวดเร็วอันเปนการปองกัน

มิใหเกดิปญหาน้ําทวมขังข้ึน    

  1.4 แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

  การบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคเปนการปฏิบัติภารกิจในดานการ

จัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในชุมชน เปนบทบาทและ

หนาที่หนึ่งซ่ึงรัฐ ตองสงเสรมิใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มและน้ําใชอยางเพียงพอ 

หาก ประชาชนในชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและใชสอยอยางเพียงพอ ก็จะสงผลใหประชาชนใน

ชุมชน มีสุขภาพอนามัยที่ด ีรวมทัง้การที่ประชาชนในชุมชนจะไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนน้ําสะอาดในชุมชน ทําใหแตละชุมชนมีน้ําสะอาดใชอยางยั่งยืน  และจะสงผลให

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดียิ่งข้ึน ทั้งนี้ภารกิจในการจัดทําระบบน้ําสะอาด ถือเปน

ภารกจิดานโครงสรางพื้นฐาน ที่สําคัญภารกจิหนึ่ง ของกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล ไดดําเนนิการถายโอนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภารกจิดังกลาวยังเกี่ยวของ

กับภารกจิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
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การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนั้น แนวทางที่ชุมชนและ

ผูบรหิารตองพิจารณาดําเนนิการก็คอื การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคและ

บรโิภค เปนการดําเนนิการเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคและบริโภค

อยางเพียงพอตามความจําเปนข้ันพื้นฐานของประชาชนในทองถิ่น โดยรัฐบาลไดสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมตาม

สภาพของแตละทองถิ่น (ปรชีา จันทรวงทอง, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2556) 

  การจัดบรกิารระบบน้ําสะอาดเปนบรกิารสาธารณะประเภทหนึ่งที่เทศบาลเมืองมีหนาที่

ดําเนนิการตามภารกจิการถายโอนบรกิารสาธารณะจากสวนราชการ ตามแผนปฏิบัตกิารกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปจจุบันภารกิจนี้ไดรับ

การถายโอนมายังทองถิ่นเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงนับวาเปนบทบาทหนาที่ของทองถิ่นเองที่

จะตองดําเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทดังกลาวนี้ใหไดมาตรฐานและมี

ประสทิธภิาพ อยางไรก็ด ีการจัดบรกิารระบบน้ําสะอาด การจัดทําระบบประปาหมูบาน ซ่ึงเปน

บริการน้ําเพื่อการอุปโภคเทานั้น มิไดมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดบริการน้ํา เพื่อการ

บรโิภคแตประการใด เนื่องจากน้ําเพื่อการบริโภคนั้นจะตองมีระบบควบคุมคุณภาพและ ความ

ปลอดภัยที่มากกวาน้ําเพื่อการอุปโภค หมายถึงจะตองมีมาตรฐานตัวช้ีวัดการบริการและ 

ดําเนนิการที่แตกตางกันเปนอยางมาก ในการจัดบรกิารระบบน้ําสะอาดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ภายหลังจากที่มีการวางแผนและตรวจสอบในเบื้องตนวา แตละชุมชนหรือหมูบานมี 

ศักยภาพที่จะดําเนนิการกอสรางระบบน้ําสะอาดในรูปแบบใดแลว พรอมทั้งมีการจัดทําประชา

พิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในหมูบาน 

ข้ันตอนตอไปก็คือการดําเนินการการกอสรางระบบน้ําสะอาดของชุมชนหรือหมูบาน  มีการ

กําหนดผูรับผิดชอบตลอดจนอํานาจหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนนิการกอสรางเปนไปดวย

ความเรยีบรอยและสําเร็จเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดไว 

   จากการสัมภาษณ และการสังเกตการณ พบวา การใหบรกิารสาธารณะในดานการ

สํารวจแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคมีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง มีการ

ดําเนนิการจัดซ้ือเครื่องผลิตน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับประชาชน แตบางเทศบาลเมืองมีการให

ชุมชนผลิตน้ําดื่มจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน รวมถึงการใหบริการน้ําประปา การ

ดูแลเรื่องน้ําประปาสวนใหญอยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค โดยความ

รวมมือของเทศบาลเมืองในการขอขยายเขตน้ําประปาใหกับประชาชนที่อยูหางไกลออกไปใน

ขณะเดยีวกันเทศบาลเมืองก็มีการแตงตัง้เจาหนาที่ดูแลแลรับผิดชอบเม่ือเกดิการรองเรยีนข้ึน

ในการแกปญหาเบื้องตนใหกับประชาชน ในภาพรวมของแตละภูมิภาค มีความแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับลักษณะทางกายภาพ กลาวคือภาพรวมในภาคกลางในการดูแลรับผิดชอบในเรื่อง
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การสํารวจแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภคจะข้ึนอยูกับการประปานครหลวงโดยที่เทศบาลเมือง

เปนเพียงผูรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนในกรณีที่เปนเรื่องเล็ก ก็มีเจาหนาที่ในการ

ประสานงานในการแกปญหา ถาเปนเรื่องที่ไมสามารถดําเนินการไดก็จะขอความรวมมือกับ

การประปานครหลวง ในสวนภาคอ่ืนก็มีการดําเนินงานที่สอดคลองกันโดยที่ สวนใหญ

เทศบาลเมืองจะไมมีหนาที่รับผิดชอบในการสํารวจแหลงน้ํา โดยที่หนาที่หลักจะอยูที่การ

ประปาภูมิภาคและทางกรมชลประทาน ในขณะที่เทศบาลเมืองจะมีเจาหนาที่รับเรื่อง

รองเรยีนจากประชาชนแลวดําเนนิการแกปญหาใหกับประชาชนในชุมชน 

 จากการศกึษา การสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การใหบริการสาธารณะ

ดานโครงสรางพื้นฐานในภาพรวม มีการใหบรกิารสาธารณะในระดับมาก คือมีคาเฉลี่ยอยูที่ 

3.41 ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐไดกําหนดสอดคลองกับการสัมภาษณและการสังเกตการณ ในขณะที่

เทศบาลเมืองมีการใหบรกิารทางดานไฟฟาสาธารณะ ทางระบายน้ํา ถนน ทางเดินและทาง

เทา ก็มีการใหบรกิารสาธารณะในระดับมาก โดยที่การจัดหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค มี

การใหบรกิารในระดับปานกลาง ที่สอดคลองกันโดยที่สวนใหญการใหบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน ทั่วประเทศในแตละภูมิภาคจะข้ึนอยูกับลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะ

ทางกายภาพ นโยบายของผูนําทองถิ่นในการใหบรกิารที่เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐไดกําหนด 

ตามกราฟที่ 5 และกราฟที่ 6  

 ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากกราฟที่ 5 และกราฟที่ 6 พบวามาตรฐานการ

ใหบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานของการใหบรกิารไฟฟาสาธารณะ และทางระบาย

น้ํา เปนเรื่องที่เทศบาลเมืองมีการใหบริการในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ซ่ึงเปนไป

ตามที่รัฐไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหกับเทศบาลเมือง โดยที่การบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานดานถนน ทางเดนิ และทางเทาอยูในระดับมากเชนเดยีวกัน คอืมีคาเฉลี่ยอยู

ที่ 3.52 ในขณะที่การวางแผนการจัดการหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการดําเนินงาน

เพื่อใหบรกิารน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคของเทศบาลเมืองยังมีการใหบริการสาธารณะอยูใน

ระดับปานกลาง คอืมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.89 และ 2.81 ตามลําดับ 
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กราฟท่ี 5 ระดับการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมือง 

  

 
 

 

 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.1 ถนน ทางเดนิและทางเทา

1.1.1 การกอสรางถนน ทางเดนิ และทางเทา ของเทศบาลเมือง

1.1.2 การบํารุงรักษาถนน  ทาง เดนิ  และทางเทา ของเทศบาล

เมือง

1.2  ไฟฟาสาธารณะ และทางระบายน้ํา

1.2.1  การใหบรกิารไฟฟาสาธารณะของเทศบาลเมืองในพื้นที่

รับผดิชอบ

1.2.2  การกําหนดแผนและขอมูลทางระบายน้ําในพื้นที่ของ

เทศบาลเมือง

1.3  แหลงน้ําเพื่อการ อุปโภค บรโิภค

1.3.1  การวางแผนการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของ

เทศบาลเมือง

1.3.2  การดําเนนิงานเพื่อใหบรกิารน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค 

ของเทศบาลเมือง
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 x   =  3.85   S.D.=  1.19 
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 x   =  3.22   S.D.=  1.34 

 x   =  3.73   S.D.=  1.14 
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 x   =  3.97   S.D.=  1.14 
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1.3.2  การดําเนินงานเพื่อใหบรกิารนํ้าเพื่อ         

การอุปโภค บรโิภค ของเทศบาลเมอืง 
 

1.3.1  การวางแผนการจัดหานํ้าเพื่อการอุปโภค

บรโิภคของเทศบาลเมอืง 
 

1.3  แหลงน้ําเพ่ือการ อุปโภค บรโิภค 
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1.2.1  การใหบรกิารไฟฟาสาธารณะของเทศบาล

เมอืงในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

1.2  ไฟฟาสาธารณะ และทางระบายน้ํา 
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กราฟท่ี 6 ภาพรวมการบริหารงานดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลเมอืง 

 
  สรุปผลการศึกษาจากสัมภาษณและการสังเกตการณ โดยผูใหสัมภาษณมีการ

ดําเนนิการใหบรกิารสาธารณะทางดานโครงสรางพื้นฐาน การกอสรางถนน ทางเดนิและทาง

เทา มีการดําเนนิโครงการมากที่สุด โดยที่มีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการซอมแซม

เม่ือเกดิการชํารุดเสยีหายประเด็นที่สําคัญคือ ในการใหบริการสาธารณะจําเปนที่จะตองใช

งบประมาณที่เปนจํานวนมากในการดูแลรักษารวมถึงการกอสรางเพ่ิมเติมจําเปนที่จะตอง

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเนื่องจากการจัดเก็บรายไดของเทศบาลไมเพียงพอตอ

การพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานที่สงผลตอการเดินทางของประชาชนที่ใชบริการถนน

หนทาง  ทางเดินเทา การติดตั้งไฟฟาสาธารณะรวมถึงการวางทอระบายน้ําเพื่อปองกันน้ํา

ทวมและการสํารวจแหลงน้ําไวสําหรับอุปโภคและบรโิภค ในการบรหิารงานจําเปนที่จะตองมี

การสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่อยูในบริเวณ

เดยีวกันในการแกปญหาใหกับประชาชนไดอยางทั่งถึง รวมถงึรูปแบบการใหบริการสาธารณะ

ในพื้นที่จะตองคํานงึถงึผลประโยชนของประชาชนเนื่องจากการใหบรกิารสาธารณะของผูบรหิาร

จะสงผลตอคะแนนเสยีงทางการเมืองในการเลอืกตัง้ครัง้ตอไป 

 2. การสงเสริมคุณภาพชีวติ   

  มาตรฐานการใหบรกิารสาธารณะดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต ของเทศบาลเมืองมี

การดําเนนิการใหบริการตามมาตรฐานทางวิชาการ การสรางความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหการบรกิารเปนไปตามกฎหมายและระเบยีบที่กําหนดใหทองถิ่นมี

การจัดการบรกิารสาธารณะที่เปนไปตามมาตรฐาน นโยบายของรัฐเพื่อใหเกิดประโยชนสุข

ตอประชาชนที่ตองไดรับสทิธใินการใชบรกิารอยางเทาเทยีมกัน 
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       การบรหิารงานในการจัดบริการสาธารณะดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เปนภารกิจที่มี

ความเกี่ยวของกับประชาชนในทองถิ่นโดยตรง  เปนเรื่องของการใชชีวติประจําวันของประชาชน

ในทองถิ่น ถาพิจารณาโดยอาศัยหลักความรับผิดชอบในการจัดบรกิาร (Local Accountability) ตอ

วถิชีีวติประจําวัน ที่รัฐหรือการบริหารราชการสวนกลาง ควรทําหนาที่ในการกํากับมาตรฐาน 

(Accountability) การควบคุม (Control) ในบางเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การควบคุม

โรคตดิตอ การศกึษา ใหทองถิ่นมีการดําเนินการจัดการอยางมีประสิทธิภาพในการใหบริการ 

รัฐบาลสวนกลางควรทําหนาที่ในการสนับสนุนทางดานวิชาการ (Research and development) 

ใหกับเทศบาลเมือง 

       เทศบาลเมืองมีหนาที่จัดบรกิารสังคมสงเคราะหและบรกิารชุมชน มีการดําเนนิกจิกรรมได

หลายลักษณะ เชน การพัฒนาเด็กและเยาวชน การสงเสรมิกีฬา การสงเสริมผูสูงอายุ สงเคราะห

ผูดอยโอกาส (เด็ก สตร ีคนชรา ผูที่ไรที่พ่ึง) การสงเสรมิทางดานสาธารณะสุข การจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนากลุมสตร ีการสงเสรมิอาชีพ ที่เทศบาลเมืองมีหนาที่จัดบริการดานสังคมสงเคราะห

และบรกิารชุมชนตามกฎหมายระเบยีบปฏิบัตเิฉพาะของตนเอง การใหบรกิารสาธารณะทั่วถงึกับ

ประชาชนในทองถิ่น ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  เทศบาลเมืองไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนแลว โดยการนํา

แผนพัฒนาดังกลาวมาปฏิบัตใินแตละป ทองถิ่นตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ป นํา

แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร การพัฒนาเด็กและเยาวชนมาจัดลําดับความสําคัญ 

ตรวจสอบ ทบทวนโดยเนนใหมีความสอดคลองกับ สถานการณความจําเปนของสังคมในแตละป

ของเทศบาลเมือง เพื่อจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในชวง 3 ปนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปตอไป (กรีตศิักดิ์ ภูเกาลวน, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2556) 

   การดําเนนิงานเทศบาลเมืองในการบริการสาธารณะ ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

นอกจากมีนโยบาย วสิัยทัศน พันธกจิ ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนเชิงปฏิบัตกิาร คณะกรรมการ

ดําเนนิการ งบประมาณ และอ่ืนๆ แลว ที่สําคัญที่เกี่ยวของ นับเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองศึกษาเพื่อ

การกําหนดภารกิจ โครงการกิจกรรมตางๆ อยางมีหลักการ ความนาจะเปนแนวทางของการ

ประเมินผลเพื่อ การปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน การพัฒนาใหกับเด็กและเยาวชนโดยตรง ไม

วาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานรับรอง

มาตรฐาน ประเมินคุณภาพการศกึษาในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ

ผูเกี่ยวขององคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน และผูนําชุมชนในทองถิ่น เพื่อระดมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาของเด็กและเยาวชน สถานการณเด็กในชุมชน  ปญหาและอุปสรรค
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ตางๆ รวมทัง้ความตองการของประชาชนในทองถิ่น รวบรวมแนวนโยบายแผน ตลอดจนวสิัยทัศน 

ของรัฐบาล กระทรวง และกรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน (เธียรไชย กรกชมาศ, 

สัมภาษณ, 23 เมษายน 2556) 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีการสงเสรมิ

ใหกับเยาวชนไดรับการศกึษา มีการตัง้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยีนที่อยูในสังกัดเทศบาลเมืองมี

การสงเสรมิทางดานภาษา คอมพิวเตอร ดนตรี กีฬา และกิจกรรมนันทนาการ มีเจาหนาที่ที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานมาอบรมใหความรูกับเยาวชนจาก ทองถิ่นที่มีความพรอมมีศักยภาพ 

การบูรณาการรวมกันระหวาง เทศบาลเมืองกับสถานศกึษาในการใหความรูกับบุคลากรทองถิ่น 

มีการจัดบุคลากรของสถานศกึษาหรอืมหาวทิยาลัยมาเปนครูผูสอนรวมกับทางเทศบาลเมือง ใน

ภาพรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพการใหความรูกับ

เยาวชนนอยกวาภาคอ่ืนๆ โดยที่ภาคเหนือ ภาคใตมีการตั้งสภาเยาวชนในการแกปญหาใหกับ

ชุมชน  ตลอดจนการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู การสัมมนากันระหวางเยาวชนทางภาคเหนอื

กับภาคใต  ที่สอดคลองกับภาคตะวันออก ภาคกลาง ที่ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนา

เด็กและเยาวชนไดรับการศกึษาเทาเทยีมกัน  

 2.2 การสงเสริมกฬีา 

  การสงเสรมิกฬีามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน ทั้งในดานการ

เสรมิสรางสุขภาพพลานามัย ใหแข็งแรง จิตใจที่แจมใส นับเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่

เอ้ืออํานวยใหประชาชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาต ินําไปสูการมีสวนรวม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางมีประสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ การพัฒนาคนในชาตใิหมีความ สามัคคี มีระเบยีบวนิัย รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของ

ตนเอง และประเทศชาติ ตองอาศัยการกีฬาเปนสื่อ สําคัญ การกีฬาจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง

ไดรับการสงเสรมิใหประชาชนไดมีสวนรวมและเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเลน

กฬีาและออกกําลังกายใหมากที่สุด เทศบาลเมืองควรจะตองรับการถายโอนการจัดบริการ ใน

เรื่องกฬีาเนื่องจากกลุมเปาหมายไมวาจะเปน กลุมเยาวชน ประชาชนทั่วไปก็เปนกลุมที่อยูอาศัย

ในทองถิ่น ทั้งนี้รวมทั้งการดูแลรักษา จัดสราง ทํานุ บํารุงสนามกีฬาตางๆ ควรมีเจาหนาที่

รับผิดชอบในการดูแลของทองถิ่น (วทิยา เทยีมสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2556)  

   จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การสงเสรมิดานกฬีา เปนพื้นฐานของ

เยาวชนที่ลดปญหาการม่ัวสุม ยาเสพตดิ การลดอาชญากรรม การสงเสรมิทางดานการกีฬา

เปนสิ่งที่ผูบรหิารทองถิ่นใหความสําคัญเปนอยางมาก การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุก

กลุมมีการรณรงคประชาสัมพันธในการออกกําลังกายรวมกันโดยประสานความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ ภาคธุรกจิเอกชนและชุมชนในการจัดหาสถานที่ออกกําลังกาย
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รวมกัน  ประเด็นที่สําคัญคอื ความทันสมัยของอุปกรณกีฬา การมีผูเช่ียวชาญทางดานกีฬามา

สอน จัดการฝกอบรมทักษะ ดานการออกกําลังกาย การมีสวนสาธารณะ การใหความสําคัญ

ดังกลาว การตัง้ชมรมในการแขงขันกฬีาระหวางทองถิ่นเพื่อเสริมสรางความสัมพันธในทองถิ่น 

การสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป การ

แขงขันกฬีาผูสูงอายุที่เปนงานประจําปของแตละทองถิ่น ปญหาที่สําคัญมากที่สุดก็คอื อุปกรณ

กีฬาที่เสื่อมคุณภาพเปนสวนใหญรวมถึงเครื่องเลนออกกําลังกายตามสวนสาธารณะก็มี

สภาพเดียวกันคืออุปกรณในการออกกําลังกาย ไมมีมาตรฐาน การจัดซ้ืออุปกรณที่เปน

มาตรฐานตองใชงบประมาณที่มาก การพิจารณาในการจัดซ้ือในศักยภาพของแตละที่มีการ

สนับสนุนการจัดซ้ืออุปกรณกีฬาที่ตางกัน ในภาพรวมภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  ภาคตะวันตกและภาคใตมีการสงเสรมิกฬีาที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน

ในการสงเสริมกีฬาในรม กีฬากลางแจง มีสถานที่ออกกําลังกายในแตละชุมชน โดยที่ภาค

กลางมีการสงเสรมิกฬีาในรมมาก โดยมีการสงเสรมิกฬีากลางแจง นอยกวาภาคอ่ืน 

  2.3 การสงเสริมผูสูงอายุ 

  แนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบรกิารเพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ ในการใหบริการ

สาธารณะโดยจัดสวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะแกผูสูงอายุ อํานาจหนาที่ของ

ทองถิ่นในการกําหนดมาตรฐานการใหบริการประกอบดวย มาตรฐานดานสุขภาพและการ

รักษาพยาบาล จัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ บริการตรวจสุขภาพที่บาน  

บรกิารใหความรู แนะนําการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีใหกับผูที่ดูแลผูสูงอายุ เชนการ จัดโครงการ

ฝกอบรมใหผูที่ตองดูแลผูสูงอายุในครัวเรอืนบรกิารตรวจสุขภาพประจําป บริการใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไขเจ็บเปนรายบุคคล ออกบัตรประจําตัวใหกับผูสูงอายุเพื่อรักษาฟรีใน

โรงพยาบาล โดยไมตองเสยีคารักษาพยาบาล การบรกิารทางการแพทย การบรกิารสาธารณสุข

ที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ บริการชวยเหลือคา

รักษาพยาบาล การประกันสขุภาพ บรกิารดานกายภาพบําบัดมาตรฐานดานรายได จัดสวัสดกิาร

ดานรายไดแกผูสูงอายุที่ยากจนและไมมีแหลงพ่ึงพิงที่เพียงพอ (อดิเทพ จริยเวชชวัฒนา, 

สัมภาษณ,  26 เมษายน 2556) 

  มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ เทศบาลเมืองมีการสงเสริมตั้งแต การจัดตั้ง

กองทุนสงเสรมิสวัสดกิารผูสูงอายุในชุมชน การชวยเหลือคาครองชีพประจําวัน จายเบี้ยยัง

ชีพแกผูสูงอายุ การชวยเหลอืดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ ใหทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม มาตรฐานดานที่พักอาศัย บานพักคนชรา เปน

บรกิารที่พักอาศัยที่จัดใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาทางดานสุขภาพรางกายและอารมณ ผูสูงอายุ

ที่ประสบปญหาทางดานการเงินหรือปญหาอ่ืนๆ อันเปนเหตุจําเปนที่ตองแยกออกจาก
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ครอบครัวหรือผูมีรายไดนอย สถานพยาบาล เปนบริการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่

ตองการรักษาพยาบาลเปนประจําและตอเนื่อง หรือตองการการดูแลรักษาอยางใกลชิด  

บานพักคนชราที่ตองเสยีคาบรกิารสวนหนึ่ง  บรกิารครอบครัวอุปการะ เปนบรกิารที่จัดใหแก

ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว หรือไรที่พ่ึง การจัดที่พักอาศัยและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปน

อยางทั่วถงึ (แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขาสามยอด, 2554-2556) 

 อยางไรก็ตามการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เพื่อเปน

ศูนยกลางขาวสาร แหลงพบปะสังสรรคของ ผูสูงอายุ รวมทั้งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การจัดทัศนศึกษา

ดานศาสนา ดานศลิปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  ศูนยบริการผูสูงอายุเพื่อใหการปรึกษาแก

ผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เปนสถานที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา พักผอนหยอนใจ 

ทํางานอดเิรก เปนตน สโมสรผูสูงอายุเพื่อเปนศูนยรวมของผูสูงอายุในการพักผอน ออกกําลัง

กาย พบปะสังสรรค การรับบริการตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรับ

ปรกึษาปญหาตางๆ การบําเพ็ญประโยชนใหสังคม เชน สอนหนังสือ เลานิทาน สอนดนตร ี

สอน ลลีาศ ตลอดจน การเยี่ยมเยยีนผูสูงอายุที่เจ็บปวยและพิการ กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมนันทนาการรวมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุม

เครอืขาย การทัศนศกึษาแหลงธรรมชาต ิศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวนอกสถานที่      

   จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การสงเสริมผูสูงอายุและเด็กดอย

โอกาส คณะผูบรหิารเทศบาลจะใหความสําคัญตอการสงเสรมิผูสูงอายุมากกวาการสงเสริม

เด็กดอยโอกาส มีการตัง้ศูนยผูสูงอายุหรอืชมรมผูสูงอายุทุกเทศบาลเมืองในการจัดกิจกรรม

รวมกันของแตละชุมชน ในขณะที่ศูนยเด็กดอยโอกาสมีการจัดตัง้เพียงบางแหงเทานั้น เทศบาล

เมืองมีเด็กดอยโอกาสเด็กเรรอน เด็กพิการรวมถงึเด็กตดิเช้ือเอดสนอย โดยที่มีการสํารวจทุกป

ในขณะที่ผูสูงอายุมีจํานวนที่เพ่ิมข้ึนทุกป จําเปนที่ตองใหความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพ

ชีวติของผูสูงอายุในทองถิ่นใหมีสุขภาพที่แข็งแรง ที่มีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบรวมกับ

ชุมชน มีการฝกอบรมใหกับอาสาสมัครประจําหมูบานรวมกับทางสาธารณสุขชุมชนไดรับการ

สนับสนุนจากโรงพยาบาลของรัฐในการฝกอบรม เพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากรในทองถิ่นและมี

การดําเนินการตอเนื่องทุกป อาสาสมัครประจําหมูบานมีการวางแผนรวมกับทางเจาหนาที่

สาธารณสุขในการออกตรวจสุขภาพผูสูงอายุเปนประจํา การรณรงคใหผูสูงอายุออกกําลังกาย 

ในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุมีจํานวนที่เพ่ิมข้ึนทุกป รัฐจะตองเขามาดูแลสวัสดกิารรวมกับทองถิ่น

ใหมากข้ึนเนื่องจากทองถิ่นมีปญหาในเรื่องของผูเช่ียวชาญทางดานสุขภาพและยังขาด         

แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดูแลผูสูงอายุ ในภาพรวมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต              

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกมีการสงเสริมผูสูงอายุที่มีลักษณะการ
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ดําเนนิกจิกรรมที่คลายคลงึกัน ถงึแมวาบุคลากรของทองถิ่นจะมีมากแตผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน

ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในภาพรวมของทั่วประเทศยังมีไมเพียงพอ  

  2.4 การสงเสริมสาธารณสุข   

  เทศบาลเมืองมีหนาที่ในดานการจัดบริการสาธารณสุข อนามัยครอบครัวและการ

รักษาพยาบาลในชุมชน โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพชุมชน ในการเฝาระวังปองกันโรคติดตอ 

การจัดใหมีสถานพยาบาล เพื่อใหบรกิารดานการรักษาพยาบาลข้ันตนแกประชาชนในชุมชน  

การใหบรกิารตองมีมาตรฐานทางดานสถานบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในสังกัด

ของเทศบาลเมือง ควรประกอบดวยมาตรฐานวชิาชีพ มีคุณสมบัติดานความรูความสามารถ 

ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติหนาที่รวมถึงสิทธิประโยชนของเจาหนาที่ไดในการ

ใหบรกิารประชาชน (ฉัฐมงคล อังคสกุลเกยีรติ,  สัมภาษณ, 2 เมษายน 2556) 

  การสงเสรมิดานบรกิารสาธารณสุข เปนการจัดบริการสุขภาพเบื้องตน จัดไวที่ศูนย

สาธารณสุข  เปนการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนของชุมชน ที่เปน

กจิกรรมสําคัญที่ แสดงใหเห็นถงึศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 

และการพ่ึงตนเองของชุมชน ในการดําเนนิงานจงึกําหนดใหศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเปน

ศูนยกลาง หรือแหลงกลาง ของขอมูลขาวสารสาธารณสุขตางๆ การถายทอดความรู และ

การเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัย การใหบริการสุขภาพที่จําเปน เชน การ

รักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาล กอนการสงไปยังสถานบริการสุขภาพอ่ืนๆ การ

ตรวจคัดกรองเบื้องตน เชน การวัดความดันโลหิต การวัดสายตา รวมทั้งการตรวจสอบใช

วิธีการตรวจสอบแบบงายๆ หรือตรวจเบื้องตน เชน การ ตรวจหาปริมาณน้ําตาลในปสสาวะ

สําหรับผูปวยเบาหวาน เปนตน การปฏิบัติงานสาธารณสุขของเทศบาลเมืองใหสําเร็จบรรลุ  

วัตถุประสงค/เปาหมายที่ตองการนัน้ มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรง เจาหนาที่หรือบุคลากร

ของทองถิ่น บุคลากรในงานทางดาน สาธารณสุข อาจเปนเจาหนาที่สาธารณสุขหรือพยาบาล 

ดังนั้นจึงเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงกับ สุขภาพอนามัยของประชาชน บุคลากร ในงาน

สาธารณสุขตอง มีความ เขมแข็งอดทนทั้งใจและกายที่ทํางานกับชุมชน นอกจากนี้ควรมี

คุณลักษณะเปนนักประชาสัมพันธ การประสานงานที่ดี ในการปฏิบัติงาน บุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นควรประสานงานกับ บุคลากรสาธารณสุขจากหนวยงานสาธารณสุขที่

เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลระดับตางๆ ซ่ึงมี หนวยงานภายในที่ทํางานทางดานชุมชนอยู หรือ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรอืศูนยสุขภาพชุมชน (Primary Care Unit : PCU) ในการเพ่ิม

ขีดความสามารถและศักยภาพในการใหบรกิารในหนาที่การสงเสรมิทางดานสาธารณะสุข ดังนี้ 

1. การเผยแพรขาวสารสาธารณสุข ระหวางเจาหนาที่และประชาชนในหมูบาน/ ชุมชน เชน 

แจงขาวการเกดิโรคตดิตอที่สําคัญระบาดในพื้นที่ แจงขาวความเคลื่อนไหวของ กิจกรรมสาธารณสุข
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ตาง  ๆรวมถงึการนัดหมายใหเพื่อนบานมารับบริการสาธารณสุข นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน/ชุมชน ยังมีหนาที่นําขาวสารสาธารณสุขในชุมชนไปแจงใหเจาหนาที่ทราบ เพื่อที่จะ

สามารถใหความชวยเหลอือยางเรงดวน เชน เกดิการระบาดของโรคในชุมชน  

2.เปนผูใหคําแนะนํา ถายทอดความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค การดูแลตนเองเม่ือเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ รวมทั้งการเลือกใช แหลงบริการ

สุขภาพที่เหมาะสมงานสาธารณสุขมูลฐานที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการจัดบริการ

สุขภาพของประชาชน เชน โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมการ

ปองกันและควบคุมโรคตดิตอประจําถิ่น การปองกันอุบัติเหตุ การอนามัยแมและเด็กและการ

วางแผนครอบครัว การใหภูมิคุมกันโรค ทันตสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุการ

สงเสรมิสุขภาพจติใหกับทองถิ่น 

3.เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ไดแก การปฐมพยาบาล และรักษา 

พยาบาลข้ันตน  ทัง้นี้ตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขระบุใหอาสาสมัครสาธารณสุข ประจํา

หมูบาน/ชุมชนซ่ึงไดผานการอบรมและไดรับหนังสือรับรองความรูและความสามารถจาก

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตัง้ใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 

หมูบาน/ชุมชนอยูทําการประกอบวชิาชีพเวชกรรมและการใชยาได 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา โครงการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ชุมชน โครงการอนามัยแมและเด็ก วางแผนปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว การจัดบริการดานอนามัย

ชุมชนเผยแพรความรูเกี่ยวกับอนามัยชุมชนโภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจิต เยี่ยมบานตรวจสุขภาพ

ผูสูงอายุ การฉีดวัคซีนในพื้นที่ การสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตองดูแลออกตรวจ

สุขภาพในชุมชนมีการออกหนวยเคลื่อนที่ ทุกเดือน เพื่อใหความรูในเรื่องสุขภาพกับประชาชน มีการ

แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการดูแลเรื่องโรคระบาด มีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย 

วารสารเทศบาลเมือง หนังสอืพิมพทองถิ่น วทิยุชุมชน อยางตอเนื่องบางเทศบาลเมืองมีการตั้งคลินิก 

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ มีโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนในการดูแล ใหคําปรึกษารวมถึง

การฝกอบรมเพ่ิมความรูใหกับเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ใหบริการเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข ในภาพรวมทั่วประเทศทกุภาคมีการสงเสรมิทางดานสาธารณสุขที่มีลักษณะที่คลายคลึง

กัน มีความแตกตางกันในเรื่องอุปกรณในการใหบริการและบุคลากรที่มีความพรอม ข้ึนอยูกับ

ศักยภาพของผูบรหิารทองถิ่น 

2.5 การสงเสริมพัฒนาสตรีและอาชีพ   

 การสงเสรมิการพัฒนาสตรีนั้น จําเปนตองมีการกําหนดกรอบแนวคิดตอบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรี ลักษณะการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติตางๆ คือ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสงเสริมการพัฒนาสตรีแนว



 

 

200 

ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร การประสานงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี สําหรับการ

ดําเนนิงานตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี ประกอบดวย กรอบแนวคิดการกําหนด

บทบาทการดําเนินงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี ลักษณะการ

ดําเนนิงานสงเสริมการพัฒนาสตรี การปฏิบัติตามมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี การ

ประสานงานเพื่อสงเสรมิการพัฒนาสตรี ที่ผูบริหารจะตองใหการสนับสนุนการมีสวนรวมการ

กระตุนและสงเสริมใหสตรีไดเขามามีสวนรวมใน ทองถิ่นมีสวนชวยไดมากในการพัฒนาคน 

พัฒนาครอบครัว ซ่ึงเปนแนวทางใน การแกไขปญหาหลายๆ ปญหาได เชน ปญหาความรุนแรง 

สําหรับคุณคาสตรใีนงานทองถิ่นควรมองวา ใครมีความคิดดกีวาในการพัฒนาทองถิ่น บางเรื่อง

สตรีอาจคิดไดดีกวาหรือคิดไดเช่ือมโยงเปนระบบมากกวา โดยเฉพาะในงานดานสตรีและ

ครอบครัวซ่ึงถอืไดวา มีความสําคัญมาก เพราะการพัฒนาสังคม  ใหนาอยู บานนาอยู เมืองนา

อยู เริ่มตนจากครอบครัวอันเปนฐานสําคัญที่สุดในการสงเสริมใหชุมชน  มีความเขมแข็ง ซ่ึง

ผูหญิงจะมีบทบาทในทองถิ่นมากข้ึน (ภัทธาพร สุวรรณปาน,  สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2556) 

 เทศบาลเมืองมีหนาที่ในการฝกอาชีพใหแกประชาชนและมีการฝกอบรมหลักสูตรการ

สรางอาชีพใหมีใบรับรองที่มีมาตรฐาน การบริหารงานทองถิ่นอาจสงเสรมิอาชีพ การจัดใหมี

กองทุนสงเสรมิอาชีพ ในลักษณะสหกรณออมทรัพย หรอืกลุมสัจจะออมทรัพยจะตองมีความ

โปรงใสและนาเช่ือถือ ในปจจุบันมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ 

การลงทุน การจางงานและการทองเที่ยวหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัตกิารสงเสรมิการฝก

อาชีพ พุทธศักราช  2537 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการฝกอาชีพ เรื่อง การกําหนด

มาตรฐานฝมือแรงงาน ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ที่ใหทองถิ่นมีหนาที่

ในการสงเสริมอาชีพใหกับสตรี เยาวชนรวมถึงผูที่ไมมีงานทําไดมีอาชีพเพื่อสรางรายไดที่

เพ่ิมข้ึน ดานการสงเสริมอาชีพโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา คํานึงถึง

ความจําเปนและความสอดคลอง ทางธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของประชาชน เปาหมายของ

การพัฒนาและสงเสรมิ คอื ประชาชนในระดับรากหญา มีอาชีพ มีรายได สามารถดํารงชีวิต

แบบพอเพียงและเหมาะสมกับศักยภาพ และ การสงเสรมิ พัฒนาประชาชนที่มีอาชีพหลักใหมี

คุณภาพและม่ันคงยิ่งข้ึนและใหมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีหลักการ

บริหารจัดการบนพื้นฐานของขอมูล ควรจัดใหมีทะเบียนขอมูลดานอาชีพ โดยดําเนินงาน

รวมกับประชาชนและ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือสถาบันการศึกษา รวมจัดการสํารวจ

ขอมูลดานอาชีพทองถิ่น เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ เชน ขอมูล พื้นฐานดาน

เศรษฐกจิ สังคม โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน แหลงทุน 

กําลังแรงงาน กําลังการผลติ วัตถุดบิ ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงทรัพยากรธรรมชาต ิคุณภาพดนิ 

แหลงน้ํา ปาไม แรธาตุ สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาต ิความสําคัญทางประวัติศาสตร วัตถุดิบ



 

 

201 

ในชุมชนที่สนับสนุนการประกอบอาชีพในทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณา 

ตอบสนองความตองการการสงเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชน รวมถึงการกําหนดแนวทาง 

การสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถิ่น มีแนวทางการดําเนิน ตรงกับความตองการของ

ประชาชนและใชประโยชนในการดําเนนิการปราชญชาวบาน เปนบุคคลผูมีความรู ความสามารถ 

มีประสบการณในการทํางานนัน้ๆ มาอยางมากมาย ความรูดังกลาวเปนความรูที่นํามาปฏิบัติ มี

ผลผลติที่เปนรูปธรรมเปนความรู ที่มีความสัมพันธกับการดํารงชีวติของคนในทองถิ่น เกี่ยวของ

กับวถิชีีวติ เปนความรูทีส่ะสม มานาน เปนโครงสรางความรูที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่นา

ศกึษา ควรอนุรักษและสบืทอด ผูที่ไดช่ือวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น นัน้มีอยูมากมายในทองถิ่น แต

ละคนตางมีความรูความสามารถ มีประสบการณมีผลงานเพื่อการดํารงชีวิตที่แตกตางออกไป

หลายดาน (กติต ิโตววัิธ, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การสงเสริมบทบาทสตรีและการ

สงเสรมิอาชีพ  ในการใหบริการสาธารณะการสงเสริมบทบาทสตรีมีการรวมกลุมกันระหวาง

แมบานมีการตั้งเปนชมรม เพื่อพัฒนาและแกปญหาใหกับทองถิ่น การรวมกลุมของสตรีจะมี

บทบาทมากข้ึนในทางการเมืองทองถิ่นในปจจุบัน และการใหสตรเีขามามีสวนรวมในการในการ

พัฒนาทองถิ่นรวมถงึการสงเสรมิอาชีพใหความสําคัญกับเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการ

กระบวนการผลติบนพื้นฐานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุลในการจัดตั้งศูนย

สงเสรมิอาชีพอยางครบวงจร การสงเสริมการฝกอบรม ใหความรู เพ่ิมทักษะ เพื่อสงเสริมให

ประชาชนไดรูจักประยุกตใชทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูเพื่อสรางเสริมอาชีพ เปนการสรางความรู

ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใชในชีวติประจําวัน เปนการสงเสริม

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนใหเขมแข็ง การสงเสรมิอาชีพในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกันของ

แตละชุมชนที่มีทรัพยากรที่ไมเหมือนกัน การสงเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองในภาคกลาง

ผูบรหิารจะไมสนับสนุนสงเสรมิอาชีพ เนื่องจากพื้นที่เปนพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมประชาชนจะมี

งานประจําเปนหลัก การสงเสรมิอาชีพก็จะไมประสบความสําเร็จในขณะที่เทศบาลในภาคอ่ืนก็มี

การสงเสริมอาชีพที่ทําใหประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพ่ิมข้ึน จากการสงเสริมอาชีพของแตละ

ภูมิภาค ข้ึนอยูกับทรพัยากรธรรมชาติ การสงเสริมจัดตั้งกลุม ชมรม ของผูนําทองถิ่นในแตละ

ภูมิภาค 

  จากการศกึษา การสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบริหารงานเทศบาล

เมืองเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด มาตรฐานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีการ

ใหบรกิารในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.04 ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐไดกําหนด จากการสัมภาษณ

และการสังเกตการณ ในการใหบริการสาธารณะดานสาธารณสุขมีการใหบริการในระดับ

มากที่สุด ในขณะที่ดานการสงเสรมิผูสูงอายุ การพัฒนาเด็กและเยาวชน การสงเสรมิกฬีาและ
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การสงเสรมิสตรแีละอาชีพมีการใหบรกิารในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผูใหสัมภาษณที่มีการ

บริหารงานเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับความเปนอยูที่ดีข้ึน ตามนโยบายของรัฐในการ

ใหบริการสาธารณะ ในภาพรวมทั่วประเทศการใหบริการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีการ

ใหบริการที่สอดคลองกันที่ผูนําทองถิ่นตองมีนโยบายสงเสริมคุณภาพชีวิตในทองถิ่นใหไดรับ

การดูแลอยางเทาเทยีมกัน ตามกราฟที่ 7 และกราฟที่ 8 

 ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากกราฟที่ 7 และกราฟที่ 8 พบวามาตรฐานการ

ใหบรกิารสาธารณะดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ของการใหบริการสาธารณสุข และดาน

การสงเสรมิผูสูงอายุและผูดอยโอกาส เปนเรื่องที่เทศบาลเมืองมีการใหบริการในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.78 และ 4.34 ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐไดกําหนดอํานาจ

หนาที่ใหกับเทศบาลเมือง ในการบริการสาธารณะที่เปนไปตามมาตรฐานในการสงเสริม

คุณภาพชีวติดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนพบวา มีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะในระดับ

มาก คือมีคาเฉลี่ย  3.82 ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการการสงเสริมกีฬาและการ

สงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพมีการใหบริการสาธารณะในระดับมากที่

ใกลเคียงกัน คอืมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และ 3.60 ตามลําดับ 

สรุปผลการศึกษาจากสัมภาษณและการสังเกตการณ โดยผูใหสัมภาษณมีการ

ดําเนนิการใหบรกิารสาธารณะทางดาน การศึกษาสําหรับเยาวชนมีความสําคัญตอการพัฒนา

ทองถิ่นในอนาคต ผูบริหารจะใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานการศึกษาเปนอยางมาก 

ประเด็นที่สําคัญคอื การใหบรกิารทางดานการศกึษายังขาดการสนับสนุนอุปกรณอิเล็กทรอนิค

ในการสอนจากทางรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลจะใหความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ทางดานผูสูงอายุมากข้ึนมีการออกสํารวจตดิตามการตรวจสุขภาพผูสูงอายุเปนประจําในขณะที่

ปญหาเด็กดอยโอกาสเด็กเรรอนและเด็กพิการยังขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และจากการ

สํารวจเด็กดอยโอกาสเด็กเรรอนและเด็กพิการในภาพรวมของเทศบาลเมืองมีนอยมาก โดยสวน

ใหญจะเปนเยาวชนแฝงที่มาจากตางพื้นที่ในการมาหางานทํากับครอบครัว การสงเสรมิสตรแีละ

การพัฒนาอาชีพจะมีการรวมกลุมกันของชมรมแมบานในการสงเสริมกิจกรรมในการพัฒนา

ชุมชนในดานอาชีพใหกับผูวางงานในทองถิ่นเพื่อมีรายไดเสริมจากการรวมกลุมกันฝกอาชีพ การ

สงเสรมิอาชีพมีการรวมกลุมกันนอยมากและยังขาดการสนับสนุนจากผูบรหิารทองถิ่น 
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กราฟท่ี 7  ระดับการบริหารงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวติของเทศบาลเมอืง   
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กราฟท่ี 8 ภาพรวมการบริหารงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวติของเทศบาลเมอืง  

 
 3. การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม   

   ระบบมาตรฐานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม เทศบาลเมืองมีหนาที่รักษาความ

สงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ในปจจุบันทองถิ่นมีกิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการ

ดับเพลิงในชุมชน สําหรับดานการรักษาความสงบเรยีบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนนั้นก็มีการสรางความรวมมือกับตัวแทนชุมชนรวมกับฝาย

ปกครองสํานักงานตํารวจแหงชาตใินการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน (อัมพร ผิวฝาย, 

สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2556) 

  การใหบรกิารสาธารณะดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมรัฐมีหนาที่ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโดยดําเนินการเพื่อเตรียมการปองกันภัย การศึกษาทําความเขาใจ วางแผน 

สํารวจ เตรียมอุปกรณเครื่องมือสําหรับการดําเนินการตางๆ ฝกอบรม บุคลากร จัดวางระบบ

ประสานงาน ตลอดจนการอพยพประชาชน กําหนดพื้นที่อยูอาศัย หรือหามมิใหเขา ไปอยูในเขต

อันตรายหรอืเขตปฏิบัตกิารปองกันภัย รักษาพยาบาลและจัดใหการสงเคราะหแกผูประสบภัยดวย 

ในการนี้รัฐยอมมีอํานาจออกกฎหมายกําหนดรายละเอียดและจัดองคกรในการปฏิบัติการ ซ่ึง

ในขณะนี้มีกฎหมายที่ไดกําหนดเกีย่วกับการนี้ไวเปนการเฉพาะแลว ไดแก พระราชบัญญัติปองกัน

ภัยฝายพลเรอืน พ.ศ. 2522 บัญญัตข้ึินเพื่อวางระบบปองกันภัยฝาย พลเรือน การปองกันบรรเทา

อันตรายหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรม 

ตลอดจนการอพยพประชาชนและสวนราชการเพื่อการนั้น การดําเนินงานปองกันภัยฝายพล
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เรอืนแบงออกเปน 2 ระดับ คอื การเตรยีมการ และการดําเนนิการปองกัน ในช้ันเตรียมการนั้น 

ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรอืนในแตละทองที่จะตองวางแผนเฉพาะ ในการปองกันภัยฝาย

พลเรอืนข้ึน และทบทวนปรับปรุงทุกป ใหสอดคลองกับแผนหลักในการปองกันภัย ฝายพลเรือน

แหงชาต ิทัง้ยังตองจัดใหมีการสํารวจสถานที่ อุปกรณ หนวยงาน เพื่อใชในการปองกันภัย จัดหา

อุปกรณและสถานที่ปฏิบัตกิารปองกันภัยตามความจําเปน มีการอบรมและฝกซอมการปองกัน

ภัยฝายพลเรอืน ใหมีประสทิธภิาพมากข้ึน (มาย  ไชยนติย, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2556) 

  การบรรเทาสาธารณภัย กระบวนการดําเนนิงานตองแบงการดําเนนิการบริการใน 2 

ระดับ ประกอบดวย การบรรเทาสาธารณภัยขนาดเล็ก ในกรณีที่ไมมีความรุนแรง เปน

บทบาทและอํานาจหนาที่ของทองถิ่น ตองเปนผูดําเนนิการจัดบริการ ที่มีความพรอมในดาน

วัสดุอุปกรณ และทักษะในการแกปญหา สวนการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ ที่สงผล

กระทบตอกลุมประชากรจํานวนมาก ก็เปนหนาที่ในการจัดบริการของสวนราชการที่มีความ

พรอมในการแกปญหาหลังเกดิภัยที่รุนแรงได อาจมีการดําเนนิการดังนี้ 

3.1 การซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณภัยที่เกิดข้ึนแต

ละครัง้ ทัง้จากการกระทําของมนุษยและเกดิข้ึนเองตามธรรมชาต ิไดนํามาซ่ึงความสูญเสยีชีวติ 

รางกาย  และทรัพยสินทั้งของประชาชนและของรัฐเปนจํานานมาก รวมทั้ง สงผลกระทบและ

สรางความเสยีหายแกเศรษฐกจิและสงัคมประเทศคิดเปนมูลคามหาศาลในแตละป การเตรียม

ความพรอมในการปองกันและลดความสูญเสยีที่อาจจะเกดิข้ึนจากสาธารณภัย โดยกําหนดใหมี

การฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ ปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนมี 

ความเขาใจหลักการ ข้ันตอนและวธิกีารปฏิบัต ิสามารถจัดการสาธารณภัยไดอยางทันทวงททีี่มี

ภัยเกดิข้ึน  เพื่อใหประชาชนเขาใจ สามารถชวยเหลือตนเองไดในเบื้องตนเม่ือเกิดสาธารณภัย 

ตองมีการฝกซอมแผนในเทศบาลเมือง (นเิวศน นอยอํ่า, สัมภาษณ, 6 มิถุนายน 2556) 

     ทัง้นี้ในการดําเนนิการชวยเหลอืผูประสบภัย ตองอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมือง 

ที่ประสงคจะตัง้งบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนและดําเนินการตรวจสอบงบประมาณ

รายจายวามีแผนงานโครงการชวยเหลอืผูประสบสาธารณภัยหรอืไมกรณไีมไดตัง้งบประมาณไว   

ควรนําเงนิสํารองจาย ซ่ึงไดตัง้งบประมาณไวแลวมาใชจาย ในการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนเปนอันดับแรก ซ่ึงอํานาจการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนของผูบริหารทองถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

พ.ศ. 2541 ขอ 19 และหากเงนิสํารองจายมีไมเพียงพอ ก็อาจโอนงบประมาณไปเพ่ิมเติมได โดย

การอนุมัตขิองผูบรหิารทองถิ่น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
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   จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม การ

ใหบริการสาธารณะดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีการจัดเตรียมความพรอมการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย มีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลตลอด 24 ช่ัวโมงมีการ

จัดการฝกอบรมเตรียมความพรอมอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนที่ไดรับความเดอืดรอน จากภัยพิบัตทิางธรรมชาติ น้ําทวม ก็มีการติดตั้งเครื่องสูบ

น้ําใหบรกิารกับประชาชนเม่ือเกิดน้ําทวม มีรถดับเพลิงใหบริการเม่ือเกิดเพลิงไหมมีการทํา

ขอตกลงรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงในการ ใหความชวยเหลือกับประชาชนที่

ไดรับความเดอืดรอน การจัดการฝกอบรมใหความรูและมีการแลกเปลี่ยนความรูใหกับบุคลากร

ของทองถิ่นรวมกัน  มีการจัดตัง้ทมีงานฉุกเฉนิมีการจัดการแตงตัง้ตําตรวจอาสาประจําหมูบาน 

อปพร. ประจําหมูบานคอยดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนในชุมชน ในภาพรวมภาคกลางและ

ปรมิณฑลมีการสงเสริมดานการจัดระเบยีบสังคม ชุมชน มีการบรรเทาสาธารณภัยมากกวาพื้นที่

ภาคอ่ืน เนื่องจากมีประชากรที่อาศัยอยูหนาแนน มีปญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบ เจาหนาที่

จะตองมีการเตรียมความพรอมอยูตลอดเวลาในการดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรพัยสนิของ

ประชาชน ในขณะที่ภูมิภาคการเตรยีมความพรอมในการดูแลรักษาความปลอดภัยการบรรเทา

สาธารณภัยใหกับประชาชนในชุมชนเชนเดยีวกัน   

  ประเด็นที่สําคัญจากการศกึษาพบวา อุปกรณในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยบางแหงมี

อุปกรณที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน โดยที่มีเจาหนาที่ตรวจเครื่องมือเปนประจํา จากการสัมภาษณ

และการสังเกตการณ  เนื่องจากอุปกรณดับเพลงิของการบรรเทาสาธารณภัยไมเพียงแตตองเตรยีม

ความพรอมในการปองกันอัคคีภัยเทานัน้ยังมีภารกจิอ่ืนรวมถงึการใหบรกิารน้ํากับประชาชนในชวง

ที่เกิดภัยแลง และเทศบาลเมืองบางแหงก็ไมมีงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณที่เปนไปตาม

มาตรฐาน เพราะขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลและผูบรหิารทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

   จากการศึกษา การสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบรหิารงานเทศบาลเมือง

เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมของเทศบาลเมือง มีการ

ใหบรกิารในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.50 ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐไดกําหนด จากการสัมภาษณ

และการสังเกตการณ ในการใหบริการสาธารณะดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมในการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัยมีการวางแผนการดําเนนิการปองกันบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวม

ทั่วประเทศมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการประชาชนที่มีลักษณะการใหบริการที่

สอดคลองกันทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับปญหาที่เกิดข้ึน ในการใหบริการสาธารณะตามที่รัฐ

กําหนด ผูนําทองถิน่ตองมีการปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหกับชุมชนในการใหบรกิารเปนไปตาม

มาตรฐานการบรกิารสาธารณะของทองถิ่น ตามกราฟที่ 9 
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กราฟท่ี 9 ระดับการบริหารงานดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมของเทศบาลเมอืง 

 
 

 ผลที่ไดจากการวเิคราะหขอมูลจากกราฟที่ 9 พบวามาตรฐานการใหบริการสาธารณะ

ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม เปนเรื่องที่เทศบาลเมืองมีการใหบรกิารในระดับมากที่สุด  มี

คาเฉลี่ยที่ 4.50  ซ่ึงเปนไปตามทีร่ัฐไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหกับเทศบาลเมือง โดยที่การบรกิาร

สาธารณะดานจัดระเบยีบชุมชนและสังคมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมือง 

อยูในระดับมาก ทัง้ในดานการวางแผน และการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มี

คาเฉลี่ยที่ 4.57 และ 4.43 ตามลําดับ 

  สรุปผลการศึกษาจากสัมภาษณและการสังเกตการณ โดยผูใหสัมภาษณมีการ

ดําเนินการใหบริการสาธารณะ การปองกันบรรเทาสาธารณภัยมีความจําเปนที่จะตองมีการ

เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงอัคคีภัยตลอดจนการใหความ

ชวยเหลอืกับประชาชนในดานของการกูภัยที่ จะมีเจาหนาที่ในการเตรยีมความพรอมอยูตลอดเวลา 

แตการจัดสรรงบประมาณของผูบรหิารในการใหการสนับสนุนอุปกรณที่ทันสมัยของการบรรเทา

สาธารณภัยกับใหความสําคัญที่เปนลําดับนอยเม่ือเทยีบกับ การสงเสรมิคุณภาพชีวิต และดาน

โครงสรางพื้นฐาน ตามลําดับ 

  4.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

       เทศบาลเมืองมีหนาที่  คุมครองดูแล อนุรักษ สงเสริม บํารุ งรักษาและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีขอบเขตกวางขวาง ประกอบดวยกิจการหลายดานและ

หลายระดับ อีกทัง้มีผลกระทบอยางสําคัญตอชีวติความเปนอยูและความยั่งยืนของชุมชนแตละ

แหง ในขณะเดียวกันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบางเรื่องของชุมชนแตละแหงก็อาจมี

ผลกระทบในระดับกวางตอชุมชนอ่ืนๆ ในภูมิภาคและตอประเทศชาติโดยสวนรวม ผลกระทบ
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ดังกลาวนี้อาจจะกอใหเกดิความขัดแยง และขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิและอํานาจหนาที่ของรัฐและ

ของชุมชนแตละแหงในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมข้ึน ดังนั้นเทศบาลเมือง

จะตองมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน และกจิกรรมที่ทองถิ่น

จะตองเขามามีสวนในการจดัการปญหาสิ่งแวดลอมเหลานี้ไดแก การระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม 

การบําบัดน้ําเสีย การเก็บและการกําจัดสิ่งปฏิกูลรวมถึงการกําจัดขยะจะตองมีการสรางความ

รวมมือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลทรัพยากรที่เปนสาธารณะไมใหถูกทําลาย

มากกวานี้โดยมีการดําเนนิการดังนี้ (บรรยงค  เกยีรตกิองชูชัย, สัมภาษณ, 11 เมษายน 2556) 

      4.1 การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารงาน

เทศบาลเมือง นอกจากจะเปนอํานาจหนาที่ ตามกฎหมายกําหนดแลวยังมีบางภารกิจที่เปน

ภารกจิถายโอนที่หนวยงานตางๆ ไดถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ทัง้นี้ 

เพื่อใหการบริหารงานการปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางรวดเร็วและคลองตัว สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ในดานการจัดการสิ่งแวดลอม ภารกิจ

ถายโอน หนวยงานที่ถายโอนภารกจิที่เกีย่วของกับการจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารดานการ

จัดการควบคุมดานสิ่งแวดลอม มุงเนนการควบคุมปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอัน

เนื่องมาจากภาวะมลพิษ ประสานการบริหารจัดการพัฒนาระบบการใหบริการดานการ

รักษาพยาบาล การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ทองถิ่น กําหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการใหบริการดานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามนโยบายหลักใหเปนไปตามผูบริหารงานทองถิ่นและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมือง การสงเสรมิการประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการเผยแพรขอมูล ขาวสารและสงเสริมศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม กระตุนให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการอันนําไปสูการสรางเสริมคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ภาคเอกชนเพื่อใหเกิดความรวมมือใน

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู อาทิเชน ลดปริมาณขยะ

มูลฝอย ความสะอาดของน้ําในคูคลอง ควบคุม ลดมลภาวะทางอากาศ โดยธรรมชาติ บําบัดขยะ 

น้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค โดยเฉพาะการเรงสรางบอดักไขมันในครัวเรือนอยาง

จรงิจัง การคัดแยกขยะและการลดปรมิาณขยะ จัดใหมีการปองกันสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (ลดโลกรอน) ดวยการตระหนักตอภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนจากมนุษย สรางความรมรื่น

ดวยการปลูกตนไม เพื่อลดภาวะโลกรอน จากการสัมภาษณพบวา การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในดานการบริการจัดการขยะ การสรางบอบําบัดน้ําเสีย มลพิษทาง
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อากาศ และสงเสรมิการปลูกตนไม  มีการทําขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยู

ในพื้นที่เดยีวกันเพื่อแกปญหารวมกัน (บุญณรงค กวพัีนธ, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2556) 

   จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองมีการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมดังนี้ 

      4.1.1 บอบําบัดน้ําเสยี ผูบริหารจะใหความสําคัญในการสรางบอบําบัดน้ํา

เสยีที่มีขนาดแตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศและการจัดสรรงบประมาณ มีการทํา

ขอตกลงรวมกันระหวางเทศบาลเมืองกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในการ

ใหความรูกับประชาชนและบุคลากรรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางบอบําบัด

น้ําเสยี  ในภาพรวมทั่วประเทศมีการสรางบอบําบัดน้ําเสียและไดรับความรวมมือกับทางภาค

ประชาชนอยางทัว่ถงึ ในบางพื้นที่เปนเขตโรงงานอุตสาหกรรมบรเิวณภาคกลางและปริมณฑลมี

ปญหาเรื่องน้ําเสียและน้ําที่สงกลิ่นเหม็นเปนจํานวนมาก จําเปนที่จะตองมีการแต งตั้ง

คณะกรรมการรวมกับทางภาคเอกชนในการแกปญหาน้ําเสยีที่ในสภาพความเปนจรงิ ปญหาน้ํา

เสยีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปลอยน้ําเสียออกมากอนการบําบัด ก็สงผลกระทบตอ

ประชาชนในพื้นที่ ทางผูบริหารก็มีการสงบุคลากรรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหคําปรึกษารวมกันและหาทางแกปญหารวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการแกปญหาน้ําเสีย รวมถึงการปลอยน้ําเสียจากภาคครัวเรือนที่ยังขาด

ความรูในเรื่องการปลอยน้ําทิ้งจากครัวเรอืนลงสูแมน้ําก็เปนสาเหตุที่ทําใหคุณภาพน้ํามีออกซิเจน

ที่ต่ําลงมากข้ึน (ทรงชัย วงษวัชรดํารง, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2556) 

4.1.2 การจัดการขยะ ที่มีผลกระทบตอทรัพยากรทางธรรมชาตมิากที่สุดจาก

การศกึษาพบวาเทศบาลเมืองที่อยูในแหลงทองเที่ยวและโรงงานอุตสาหกรรมมีปญหาขยะที่มา

จากนักทองเที่ยวหรือประชากรแฝงที่มีจํานวนมากกวา ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ สาเหตุที่

สําคัญคอืขาดการรณรงคอยางจรงิจังของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถงึนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยว

ก็ขาดจิตสํานึกในการทิ้งขยะ โดยภาพรวมทั่วประเทศปญหาขยะก็ยังไมสามารถแกปญหาได

เนื่องจากยังขาดการสนับสนุนจากทุกภาคสวน การบรหิารจดัการขยะของเทศบาลเมือง มีวธิกีาร

ฝงกลบ เผาทําลาย หรอืใหบรษิัทเอกชนเขามาดูแลในเรื่องของการจัดการขยะ ปญหาที่มาจาก

ขยะ ทําใหทอระบายน้ําอุดตัน การสงกลิ่นเหม็นทําใหประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพจติที่ไมด ีการทํา

ใหเกดิน้ําเสยี เปนผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรในทองถิ่น  

4.1.3 การรณรงคการปลูกตนไมในวันสําคัญ มีการดูแลรักษาสงเสริม

อบรมใหความรูกับประชาชนในพื้นที่รูถึงคุณคารวมถึงประโยชนที่ไดจากการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิมีการสงเสรมิใหเยาวชนและชาวบานเขามามีสวนรวมในการดูแลและทํา
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กิจกรรมรวมกันในการปลูกตนไมและรักษาตนไมใหมีอยูในชุมชนจากการสนับสนุนจาก

ภาครัฐในการสรางจิตสํานึกที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูกับทองถิ่นที่ยังยืน           

(พรศร ีกจิธรรม, สัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2556) 

   4.1.4 มลพิษทางเสยีงและทางอากาศ ในพื้นที่ที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมมี

ปญหามลพิษทางเสียงและอากาศในสภาพความเปนจริงมีการแกปญหารวมกันแตก็ยังไม

สามารถแกปญหาเหลานี้ไดเนื่องจาก ในพื้นที่ที่ เปนโรงงานอุตสาหรรมบางอยางก็มี

เครื่องจักรขนาดใหญจะสงเสยีงรบกวนประชาชนบรเิวณรอบโรงงานเปนสวนมากแนวทางใน

การแกปญหาก็ยังไมประสบความสําเร็จ บางรายก็มีการฟองรองตอศาล เทศบาลเมืองก็จะ

เปนเพียงผูใกลเกลี่ยและหาแนวทางในการแกปญหา รวมถึงในเขตอุตสาหรรมอ่ืนก็จะมีการ

รองเรยีนที่มีลักษณะที่คลายคลงึกัน ในสวนมลพิษทางอากาศทางโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมี

การปลอยควันที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซ่ึงก็ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินการแกปญหาอยางบูรณาการรวมกันถึงแมจะมีกฎหมายที่จะดําเนินการลงโทษ

ผูกระทําความผิดก็ตาม (มานะ นพสงค, สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2556)   

   จากการศกึษา การสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบริหารงานเทศบาล

เมืองเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีการใหบริการในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 4.32 ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐไดกําหนด จากการ

สัมภาษณและการสังเกตการณ ในภาพรวมทั่วประเทศการใหบริการดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะมีความคลายคลึงกันในบริหารจัดการและการ

สงเสรมิสิ่งแวดลอม ของแตละพื้นที่ ในขณะที่ผูนําทองถิ่นสวนใหญจะใหความสําคัญตอการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ ที่ตองใหบริการ

สาธารณะเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด ในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ตามกราฟที่ 10 

ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากกราฟที่ 10 พบวา มาตรฐานการใหบริการ

สาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองในประเทศไทย

มีมาตรฐานการใหบรกิารในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.25 เปนไปตามที่รัฐไดกําหนดอํานาจ

หนาที่ใหกับเทศบาลเมือง โดยที่การบริการสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมืองทั้งในดานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และการ

สงเสรมิสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมือง มีการใหบรกิารสาธารณะ อยูในระดับมากเชนเดยีวกัน 

มีคาเฉลี่ย 4.50 และ 4.00  ตามลําดับ 
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กราฟท่ี 10 ระดับการบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของเทศบาลเมอืง 

 
 

  สรุปผลการศึกษาจากสัมภาษณและการสังเกตการณ โดยผูใหสัมภาษณมีการ

ดําเนินการใหบริการสาธารณะทางดานการจัดการปญหาขยะที่สงผลกระทบตอการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการสรางความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการรณรงคลดปญหาการทิ้งขยะ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

รวมกัน ผูบรหิารทองถิ่นจะตองดําเนินโครงการสรางจิตสํานกึใหกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่  

มีการอบรมใหความรู  เรยีนรูที่จะอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่นรวมกัน รวมถงึการดําเนินโครงการ

อนุรักษบานเกิดเปนโครงการที่สําคัญที่ผูบริหารใหความสําคัญตอการดําเนินโครงการ

ประกอบดวย การรณรงคใหเยาชนและประชาชนในพื้นที่ออกมาทํากจิกรรมปลูกปารวมกัน การ

อนุรักษทรัพยากรทางน้ํารวมกัน การลดปญหามลพิษทางอากาศดวยการไมเผาทําลายปาไมและ

การเผาขยะที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สําหรับการดูแลในเรื่องมลภาวะทางเสียงที่ในพื้นที่เขต

อุตสาหกรรม จะมีการประสานความรวมมือกันระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคครวัเรอืนที่จะ

แกปญหารวมกัน 
 

  5. การสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเท่ียว 

  สังคมวัฒนธรรมไทยเปนสังคมแหงความหลากหลาย ที่มีกลุมคนที่มีศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และจารตีประเพณทีี่หลากหลายรวมกัน การอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมแหง 

ความหลากหลายนี้ คนในทองถิ่นจําเปนตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมอ่ืน การกระตุนใหทองถิ่น

เห็นถงึความสําคัญและภาคภูมิใจในศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของตน อันจะ
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IV4.1  การจัดการสิ่งแวดลอม

IV4.1.1 การบรหิารจัดการดานสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมือง

IV4.1.2 การสงเสรมิสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมือง
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นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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นํามาสูการมีจติสํานกึและการรวมตัวของคนในทองถิ่น การมีสวนรวมของคนในทองถิ่น ในการ

ดําเนนิงานตางๆ เพื่อใหเกดิสํานกึรวมของคนทองถิ่นในการดูแล การเผยแพร สืบสาน อนุรักษ 

และพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นใหยังคงดํารงอยูอยางยั่งยนืทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

โลก และกอประโยชนใหกับทองถิ่น ดังนี้ 

   5.1 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่ น   

ผูบรหิารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และประชาคมกลุมองคกรชุมชน ตองตระหนักถึงคุณคาของ

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี และมีจิตสํานึกที่จะสืบสานมรดกวัฒนธรรม

ทองถิ่นสบืไปโดย การคํานงึถงึศักยภาพ ความเหมาะสม และความหลากหลายในองคประกอบ

ตางๆ เชนดานภูมิศาสตรกายภาพ อาชีพ ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมและจารตีประเพณขีองแตละ

ทองถิ่น  ตลอดจนการมีสวนรวมของทองถิ่นเพือ่การอยูรวมกันอยางสมานฉันท ถือเปนภารกิจ

หลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

ทองถิ่นในการสงเสรมิศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และจารตีประเพณทีองถิ่น อันจะนําไปสูการอยู 

รวมกันอยางสมานฉันทและยั่งยนื (จรีะชัย ไกรกังวาน, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2556) 

  5.2 ภูมปิญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน ในแตละภูมิภาคจะมีความแตกตาง

กันในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมก็จะไมมีปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นในขณะที่พื้น

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรอืนและแหลงทองเที่ยวก็มีการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นมี

จํานวนนอย การใหความสําคัญของผูบริหารที่จะมีการสงเสริมอาชีพเพื่อเพ่ิมรายไดใหกับภูมิ

ปญญาทองถิ่น  และปราชญชาวบานมีการถายทอดความรูใหกับเยาวชนในพื้นที่ไดมีการสบืสาน

ตอและนํามาพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจรญิมากข้ึน ผูนําทองถิ่นของเทศบาลเมืองบางแหงก็มีการ

สนับสนุนปราชญชาวบานเขามาสอนใหความรูกับเยาวชน เพื่อตองการสืบทอดความรู ภูมิปญญา

ของแตละทองถิ่น และการดํารงชีวติแบบพอเพียงในทองถิ่น (นิวัฒ เจียวิริยบุญมา, สัมภาษณ, 17 

เมษายน 2556) 

  5.3 การสงเสริมการทองเท่ียว การบรหิารงานเทศบาลเมือง ควรเปนไปในทศิทาง

เดยีวกัน โดยยดึหลักการของมาตรฐานการสงเสรมิการทองเที่ยว ข้ึนอยูกับทองถิ่นจะพิจารณา

ดําเนนิการตามศักยภาพ ตามความจําเปน และความเหมาะสมของแตละทองถิ่น มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสรมิการทองเที่ยวหรอืมอบหมายภารกจิดานการสงเสรมิการทองเที่ยวใหกับ

คณะกรรมการที่เทศบาลเมืองตัง้ข้ึน ใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ รวมถึงการจัดทํา

แผนและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวมี

การรายงานการตดิตามการดําเนนิการตอผูบริหารทองถิ่น การสงเสริมทางดานการทองเที่ยว 
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สามารถสรางรายได การสรางอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน (สริชัิย แตงสกุล, 

สัมภาษณ, 8 เมษายน 2556) 

      จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว การใหความสําคัญข้ึนอยูกับผูนําทองถิ่นจะใหความสําคัญกับการสงเสริม

หรอืไม ในบางพื้นที่ไมเหมาะกับการสงเสริมการทองเที่ยวก็จะไมมีการสนับสนุนการทองเที่ยว

รวมถงึการประชาสัมพันธการทองเที่ยว ในขณะบางพื้นที่มีการตัง้กลุมหรอืชมรมใหเยาวชนและ

ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นและการพื้นฟูศิลปะทองถิ่นภูมิ

ปญญาทองถิ่น การดํารงชีวติแบบพอเพียงของปราชญชาวบาน ใหมีการสืบทอดตอเยาวชนใน

ทองถิ่น 

 จากการศกึษาการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบรหิารงานเทศบาลเมือง

เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด ดานการสงเสรมิศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว มี

มาตรฐานการใหบริการในระดับมาก คาเฉลี่ยที่ 3.41 ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐไดกําหนด จากการ

สัมภาษณและการสังเกตการณ ในการใหบริการสาธารณะดานการสงเสริมศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการทองเที่ยวของเทศบาลเมือง ในภาพรวมทั่วประเทศมีความแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมทองถิ่น ลักษณะทางภูมิศาสตรและลักษณะทางกายภาพที่มีความพรอม

ในการสงเสริมการทองเที่ยว ในแตละภูมิภาคมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนเอกลักษณเฉพาะ

ทองถิ่นของตนเอง ผูนําทองถิ่นมีการสงเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและการ

ทองเที่ยว ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ ที่สบืสานประเพณทีองถิ่นใหมีการสบืทอดตอเยาวชน

รุนหลัง และการสงเสริมการทองเที่ยว ในการเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น ที่ผูนํา

เทศบาลเมืองตองมีการใหบรกิารสาธารณะตามที่รัฐกําหนด ตามกราฟที่ 11 

ผลที่ไดจากการวเิคราะหขอมูลจากกราฟที่ 11 พบวา มาตรฐานการใหบริการสาธารณะ

ดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ทองถิ่นและการทองเที่ยวเปนเรื่องที่

เทศบาลเมืองมีการใหบริการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.41 ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐไดกําหนด

อํานาจหนาที่ใหกับเทศบาลเมือง โดยที่การบริการสาธารณะดานการสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณแีละการทองเที่ยวของเทศบาลเมือง ยังมีการใหบรกิารอยูในระดับมากทัง้

ในเรื่องการสงเสรมิศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมและประเพณี และในเรื่องของการสงเสริมการ

ทองเที่ยวของเทศบาลเมือง มีคาเฉลี่ย 3.41 และ 3.40 ตามลําดับ 
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กราฟท่ี 11 ระดับการบริหารงานดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

ทองถิ่นและการทองเท่ียว 

 
  

สรุปผลการศึกษาจากสัมภาษณและการสังเกตการณ โดยผูใหสัมภาษณมีการ

ดําเนนิการใหบริการสาธารณะทางดาน การสงเสริมการทองเที่ยวที่มีพื้นที่ติดชายทะเลจะ

สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก และทําใหเทศบาลสามารถจัดเก็บ

รายไดเพ่ิมข้ึน จากการทองเที่ยวก็สงผลตอการพัฒนาการใหบริการสาธารณะใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ไดมากข้ึน แตในบางพื้นที่ก็ไมไดเปนแหลงทองเที่ยวผูบริหารก็มีการจัดใหมี

การสงเสรมิการทองเที่ยวแตก็ไมประสบความสําเร็จได  
 

กราฟท่ี  12 ระดับการบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

IV5.1 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรมประเพณี ทองถิ่น

และการทองเที่ยว

IV5.1.1 การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณี ของ

เทศบาลเมือง 

IV5.1.2 การสงเสรมิการทองเที่ยวของเทศบาลเมือง
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 สรุปผลการศกึษาในภาพรวมของการบริหารเทศบาลเมือง จากการที่เทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอการพัฒนาเทศบาลเมืองในการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่

มีมาตรฐานการบริหารงานในระดับมากเปนผลมาจากการบริหารงานในดานโครงสราง

พื้นฐานในระดับปานกลาง การสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก การจัดระเบียบชุมชนและ

สังคมในระดับมากที่สุด การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับมาก และ

การสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยวในระดับปานกลาง จะ

เห็นวา การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะทั่วประเทศมีการ

บรหิารงานที่เปนไปในทศิทางเดยีวกันและสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการ

สังเกตการณเทศบาลเมืองทั่วประเทศ รายละเอียดตามกราฟที่ 12 

 

ตอนท่ี 2 การบริหารกจิการบานเมืองท่ีดี 
    

การบรหิารราชการเพื่อใหเกดิประโยชนสุขของประชาชน เปนการปฏิบัติราชการที่มี

เปาหมายเพื่อใหเกดิความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัย

ของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมีวิธีการดําเนินการตางๆ ที่

กําหนดไวเปนหลักทั่วไปใหสวนราชการนําไปเปนแนวทางในการปรับใช เชน ในการกําหนด

ภารกิจแตละเรื่อง ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ ความสงบและปลอดภัยของ

สังคมสวนรวม ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนทั่วไป โดยกอนการดําเนิน

ภารกิจจะตองศึกษาวิเคราะหถึงผลดีผลเสีย และวางระบบหรือกลไกการทํางานที่ชัดเจน 

โปรงใส ซ่ือสัตยสุจรติ สามารถตรวจสอบได รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและสํารวจความพึง

พอใจของสังคม เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ 

  การบรหิารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในการบรหิารงานทองถิ่น ที่เทศบาล

เมืองมีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีเปนรูปธรรมมากข้ึน นับตั้งแตป พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูป

ระบบราชการครั้งสําคัญ ตามกรอบแนวทางซ่ึงกําหนดไวใน มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 วา ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 

การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การลดภารกจิและยุบเลกิหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจ

และทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ บรรลุผลตาม

เจตนารมณดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดมีการกําหนดกติกาใหมของการ

บรหิารราชการแผนดินข้ึนในรูปแบบของ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
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กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2546 เพื่อผลักดันให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการทํางาน รวมทั้งวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร

ภาครัฐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกิจการ บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ไดกําหนดขอบเขต แบบแผน และวิธีปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

(Good Governance) โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centered) ซ่ึง การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ีก็คอื การปฏิบัตริาชการเพื่อบรรลุเปาหมายหลักอยางนอย 7 ประการ ประกอบดวย  

เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ. มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกจิของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของ

สวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการ

ตอบสนองความตองการ มีการประเมินการปฏิบัติราชการในการใหบริการสาธารณะในการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี  

 การศกึษาการบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นในครัง้นี้  วเิคราะหขอมูลการสัมภาษณและการสังเกตการณการบรหิารกจิการบานเมือง

ที่ดขีองเทศบาลเมืองประกอบดวย 7 หลัก คอื 1) การบรหิารราชการตามหลักเพื่อประโยชน

สุขของประชาชน  2) หลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล  3) 

หลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 4) หลักการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 5)หลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาล 6) หลักการอํานวยความ

สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ7) หลักการประเมินผลการ

ปฏิบัตกิาร โดยการวเิคราะหขอมูลจากการสังเกตการณและแบบสัมภาษณประกอบกับการ

วิเคราะหขอมูลจากเอกสารการดําเนินงานของเทศบาลเมือง และขอมูลเชิงประจักษมา

วเิคราะหดวยสถติช้ัินสูงดังนี้ 

 1. หลักเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน   

 เทศบาลเมือง มีการบรหิารงานดานหลักเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เปนการปฏิบัติ

ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ

ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจน ประโยชนชุมชน โดยมีวิธีการดําเนินการตางๆ ที่กําหนด

ไวเปนหลัก ทั่วไปใหเทศบาลเมืองและสวนราชการนําไปเปนแนวทางในการปรับใช เชน ในการ

กําหนดภารกจิ แตละเรื่อง ตองคํานงึถงึประโยชนสูงสุดของประชาชน ความสงบและปลอดภัย

ของสังคมสวนรวม ความผาสุกและความเปนอยูที่ดขีองประชาชนในทองถิ่น โดยกอนการดําเนิน

ภารกจิจะตองศกึษาวเิคราะหถึงผลดีผลเสีย และวางระบบหรือกลไกการทํางานที่ชัดเจน การ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสาร ระบบควบคุมภายใน การรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน การบรหิารพัสดุ การบรหิารงบประมาณ การถายโอนงบประมาณรายจาย
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ประจําป การช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจายประจําป ตองโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต สามารถ

ตรวจสอบได เพื่อสอดคลองกับหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดใีนการใหบรกิารสาธารณะที่

ประชาชนในชุมชนไดรับประโยชนสูงสุดในการใหบรกิาร ดังนี้  

          1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร การบรหิารของทางเทศบาลเมืองมีการประชาสัมพันธ

การใหบริการสาธารณะ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมือง ประกอบดวย นโยบาย 

ยุทธศาสตร วสิัยทัศนและแผนพัฒนาเทศบาล ตามกระบวนการและองคประกอบตั้งแต การแตงตั้ง

เจาหนาที่รับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลเมืองเบตง ที่ 621/2552 (เทศบาลเมืองเบตง, 2552, หนา 1) 

โดยใหผูที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่รับเรื่องราว ในการประสานการอํานวยความสะดวกใหบริการ

ประชาชนที่ขอรับขอมูลขาวสารเทศบาลเมือง มีศูนยบรกิารขอมูลขาวสาร (One Stop Service) ในการ

ใหบริการงานทะเบียนราษฎร การจัดระบบการใหบริการขอมูลขาวสาร ไดแก แผนยุทธศาสตร 

แผนพัฒนา แผนการดําเนนิงานงบประมาณรายจายประจําป รายงานการประชุมสภา รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเพื่อการตรวจสอบ เทศบาลเมืองมีการจัดทําขอมูลในการ

บรหิารงานใหกับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง โดยที่มีการจัดใหมีชองทางการเขาถงึขาวสาร

อยางแพรหลาย ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พุทธศักราช 2540 ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย (ธวัชชัย ฟกอังกูร, 2548, หนา 298-299) ที่กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ตองการรับรูดวยความรวดเร็ว และแลว

เสร็จภายในวันที่รับขอบริการ ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณและการสังเกตการณที่เทศบาล

เมืองมีการใหขอมูลในการบรหิารงานเทศบาลเมืองรวมถงึขอมูลที่ประชาชนทั่วไปมาขอรับบรกิารจะ

มีเจาหนาที่ในการใหบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (เทศบาลเมืองบางบัวทอง, 2554-

2556, หนา 14)  

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาล

เมืองเกี่ยวกับการใหบรกิารสาธารณะแกประชาชนทุกรูปแบบในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการ

เปดเผยขอมูลที่มีความสอดคลองกันตามพระราชบัญญัติการเผยแพรขอมูลขาวสาร สําหรับ

การพัฒนาทองถิ่นที่สงผลกระทบตอความเดอืดรอนของประชาชน เทศบาลเมืองมีการเปดเผย

ขอมูลในการบริหารงานเทศบาลเมืองตามยุทธศาสตรและนโยบายของผูบริหารทองถิ่นให

ประชาชนในทองถิ่นหรอืบุคคลทั่วไปไดรับรู 

 1.2 ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร เทศบาลเมืองมีหนาที่ในการดําเนินงาน

เพื่อใหบริการสาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ จัดใหมี

ชองทางในการเผยแพรขอมูลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใหกับประชาชนในชุมชนทราบ ผาน

สื่อที่มีความหลายหลาย เชน เสียงตามสาย วิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถิ่น อินเตอรเน็ต วารสาร 

บอรดประชาสัมพันธในชุมชนเปนตน ซ่ึงกระบวนการดําเนนิงานอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐและ
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อยูบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ผูนําทองถิ่น คณะผูบริหารตองตระหนักถึง

ความสําคัญ จงึเรงดําเนนิการพัฒนาทองถิ่นใหเกดิความเจรญิกาวหนา โดยสงเสริมใหประชาชนใน

พื้นที่เขามามีสวนรวมในการบริหารบานเมือง และรวมกันพัฒนาทองถิ่นดวยการทํางานเชิง

รุก  เขาถึงปญหาในพื้นที่อยางถูกตอง ประชาชนทุกคนเห็นถึงผลการดําเนินงานตางๆ ตลอดจน

พรอมใหการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของ เทศบาลเมือง กฎหมายไดบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ดานตางๆ ของเทศบาลเมืองไวประการหนึ่ง คือ การเปดเผยขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงาน

ทองถิ่น  ทั้งนี้เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  เปดเผยขอมูลขาวสารการดําเนินงานและกิจกรรม

ตางๆ  ใหประชาชนในทองถิ่นไดรับรู รับทราบเพื่อเปนการสรางความเขาใจความสัมพันธระหวาง

เทศบาลเมืองและประชาชนในทองถิ่น (สุวัฒน  มานะปญญา, สัมภาษณ, 19 มีนาคม 2556)    

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา ชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

เทศบาลเมืองมีความหลากหลายในการนําเสนอผลการบริหารงานเทศบาลเมืองของผูบริหาร 

การใหขอมูลทางดานสาธารณสุข ในภาพรวมของการใหบรกิารสาธารณะเทศบาลเมืองในแต

ละภูมิภาคมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงใหประชาชน

ไดรับรู จากการสังเกตการณ พบวา อุปกรณที่ใชเปนสื่อในการเปดเผยขอมูลและชองทางการ

เผยแพรขอมูลขาวสารมีความพรอมในการใหบรกิารกับประชาชนในทองถิ่น   

    1.3 ระบบควบคุมภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยภาครัฐจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับ

แตวันที่ระเบยีบนี้ใชบังคับและตดิตามประเมินระบบ ควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานผู

กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันหลัง

สิ้นปงบประมาณนัน้ (นวัิฒน ขวัญบุญ, สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2556)  

           โดยที่เทศบาลเมือง ยังจัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544  ฉะนัน้ เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมือง ดําเนินการดวย

ความเรยีบรอยถูกตองตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 25 

วรรค 7 ซ่ึงกําหนดใหนําความในมาตรา15 มาไวบังคับในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลโดยอนุโลม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ

คณะทํางาน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมือง ใหคณะกรรมการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในเทศบาลเมือง มีหนาที่กําหนดขอบเขตการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

ทองถิ่น ควบคุมกํากับ ดูแลช้ีแจงแนะนําให สํานัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในใหถูกตอง
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ไดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และนําระบบควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวาในภาพรวมการควบคุมภายในของ

เทศบาลเมืองมีการการดําเนนิการปฏิบัตงิานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา มี

การติดตามการทํางานใหมีประสิทธิภาพรวมถึงความคุมคาของโครงการที่เทศบาลเมือง

ดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ จากการสัมภาษณ พบวา ใน

ภาพรวมของแตละภูมิภาคมีเจาหนาที่ควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ที่สอดคลองกัน 

ในขณะทีเ่ทศบาลเมืองบางแหงของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมีตําแหนง แตไมมีเจาหนาทีค่วบคุม

ภายใน การปฏิบัติหนาที่มีการมอบหมายงานที่รับผิดชอบใหสํานักปลัดเทศบาลเปนผูปฏิบัติ

หนาที่แทน ขณะที่ภูมิภาคอ่ืนก็มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่มีความสอดคลองกัน 

  1.4 การรับฟงความคดิเห็นของประชาชน  เทศบาลเมืองมีการเปดชองทางไว

หลายชองทางประกอบดวย โทรศัพท ตูรับเรื่องรองเรยีน อินเตอรเน็ต  รวมถงึการแสดงความ

คิดเห็นผานทางสมาชิกสภาเทศบาล จากกการสัมภาษณพบวา ประชาชนในพื้นที่จะแสดง

ความคิดเปนผานการทําประชาคม และการประชุมประจําเดอืนประจําหมูบานในภาพรวมทั่ว

ประเทศจะมีเทศบาลเคลื่อนที่พบปะกับประชาชนในการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนวา

ประชาชนในชุมชนมีปญหาเดือดรอนในเรื่องอะไร ก็จะนํามาสูการพิจารณาเสนอผูบริหาร  

ปญหาสวนใหญที่ประชาชนตองการจะปรากฏอยูในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน การกอสรางถนนเขา

ซอย รวมถงึการขอขยายเขตน้ําประปาจะมีปญหามากเนื่องจากจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก

แตมีประชาชนที่ตองการเพียงไมกี่รายก็จะทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางและการขยายเขต

น้ําประปาไดตรงกับความตองการของประชาชน ในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานก็มีการรองเรียนใน

เรื่องของการสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับชุมชนก็มีการนําปญหาดังกลาวกลับมาพิจารณาเสนอ

ผูบริหารแลวนําเขาสูการทบทวนการจัดทําแผนประจําป เพื่อที่จะนําความตองการของชุมชนเขาสู

การจัดทําแผนพัฒนาเปนไปตามความตองการของประชาชน  

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

เทศบาลเมืองในภาพรวมมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีความสอดคลองกันกับการ

ใหบรกิารสาธารณะ โดยที่ผูบรหิารเทศบาลเมือง มีนโยบายที่เปนไปในทศิทางเดยีวกันในการ

ลงพื้นที่หรอืเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและความเดือดรอนของประชาชนแลว

นํากลับมาพิจารณาดําเนินการแกปญหาใหกับประชาชนในทองถิ่น นอกจากนี้มีการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนหรือการรองเรียนก็มีการเปด webside ของเทศบาลเพื่อให
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ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องรองเรียนตางๆ ไดอยางตอเนื่องและ

ผูบรหิารทองถิ่นก็นํากลับมาปรับปรุงแกไขตอไป 

   1.5 การบริหารงบประมาณ ในการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเมืองตอง 

สอดคลองกับโครงการที่บรรจุในแผน แตกระบวนการดําเนนิงานไมสามารถดําเนินโครงการ

ไดทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ (แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด, 2554-

2556) รัฐบาลไดตัดงบประมาณที่จะโอนในทองถิ่น ทําใหโครงการที่บรรจุในแผนที่มีมากกวา 

100 โครงการไมสามารถดําเนินโครงการไดครบ การจัดเก็บภาษีของเทศบาลก็ไมเพียงพอ  

บางเทศบาลที่เพ่ิงยกฐานะข้ึนมาก็จะตองมีรายจายที่มากข้ึนมีการถายโอนภารกิจ แตไมมีการ

โอนงบประมาณตามมา จงึเปนภาระใหกับเทศบาลที่จะตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับ

รายจายของเทศบาล ประเด็นที่สําคัญคอื งบประมาณที่เปนรายจายประจํามากกวา งบลงทุน

มาก  ถงึแมวากฎหมายจะกําหนด ใหทองถิ่นจัดสรรจายงบประมาณในรายจายประจําไมเกิน

รอยละ 40 แตในความเปนจรงิปรากฏวามีการจัดสรรงบประมาณที่เปนรายจายประจํามากกวา

รอยละ 40 ในรูปแบบของคาวัสดุสํานักงาน คาน้ํามันยานพาหนะ จึงทําใหงบที่จะใชในการเปน

งบลงทุนหรืองบพัฒนาไมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาได  ในการ

บรหิารงบประมาณการพิจารณาการอนุมัตงิบประมาณเพื่อดําเนนิโครงการที่เปนงานบริการ

สาธารณะจะไมประสบความสําเร็จถาผูบรหิารไดคะแนนเสยีงในสภาไมถึงครึ่งทําใหเกิดการ

คัดคานการพิจารณาอนุมัตงิบประมาณในการใหบรกิารสาธารณะ (สายใจ เลศิวริิยะประภา, 

สัมภาษณ, 18 เมษายน  2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบริหารงานทางดานงบประมาณ

เทศบาลเมืองตองมีการแกไขเทศบัญญัติในเรื่องการจัดเก็บภาษีทองถิ่นใหมากข้ึน ในภาพรวม

ของแตละภูมิภาค กระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ผานมา มีการตัดงบประมาณจากสวนกลาง 

ทําใหการพัฒนาทองถิ่นขาดความตอเนื่องในการเสริมสรางศักยภาพของทองถิน่ ในแตละภูมิภาค

ไดรับงบประมาณที่แตกตางกัน โดยเฉพาะงบประมาณเฉพาะกิจที่ผูบริหารทองถิ่นมีความสนิท

สนมมีความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาตหิรอืรัฐมนตรกี็จะไดรับงบประมาณในการพัฒนา

ทองถิ่นเปนพิเศษ ประกอบดวยการกอสรางถนน การขุดลอกคูคลอง การสรางสนามกีฬา และ

สถานที่ออกกําลังกายโดยที่ผูบรหิารทองถิ่นจะไดรับงบประมาณผานทางจังหวัดในการดําเนนิการ  
   1.6 การบริหารพัสดุ ในการบริหารงานตองมีการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางให

เปนไปตามระเบียบ มีการติดประกาศที่สํานักงานและการประชาสัมพันธทางสื่ออินเตอรเน็ต

รวมถึงหนังสือพิมพเพื่อใหเกิดการแขงขันและการดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ การ

จัดซ้ือจัดจางของสํานักงานจะมีการแตงตัง้คณะกรรมการในการตรวจสอบ รวมถึงประชาชนที่อยู

ในพื้นทีส่ามารถตดิตามการตรวจสอบ ถาเกดิการทุจรติก็จะมีการรองเรียนไปที่สํานักงานปองกัน



 

 

221 

การทุจรติแหงชาตแิละสํานักงานผูตรวจเงินแผนดินใหมีการมาตรวจสอบการใหจายงบประมาณ

รวมถงึการจัดทําทะเบยีนครุภัณฑ จะตองมีการจัดทําบัญชีทะเบยีนตางๆ ใหมีการตดิตามและการ

เรยีกเม่ือตองการตรวจสอบ มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินภารกิจโดยตรง ในสวนของการ

ตดิตามการจัดซ้ือจัดจางในโครงการทีท่ี่ใชงบประมาณที่มากก็จะมีการทํา e-Aution ในการประมูล

จะทําใหการดําเนนิโครงการมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบ (เสาวนยี อินนาคกูล, สัมภาษณ, 

13 มีนาคม 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบริหารพัสดุในภาพรวมมีการ

ปฏิบัตงิานที่ใหประชาชนเขามาตรวจสอบได โดยในแตละภูมิภาคมีบริหารงานพัสดุที่แตกตางกัน 

โดยที่ภาคใตมีการใหประชาชนเขามามีสวนในการตรวจสอบโครงการตางๆ ที่เทศบาลเมืองมีการ

ประมูลงานอยางเปดเผยรวมถึงภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคเหนือก็มีการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกันในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใหประชาชนเขามาตรวจสอบ

และการติดตามการประมูลงานโครงการตางๆ ของเทศบาลเมืองนอยกวาภูมิภาคอ่ืน จากการที่

ทองถิ่นมีการตัง้ศูนยการรับเรื่องรองเรยีนการทุจรติจํานวนนอย สะทอนใหเห็นความไมโปรงใสใน

กระบวนการตรวจสอบการดําเนนิโครงการของทองถิ่น ในขณะที่ผูบริหารทองถิ่นก็ใหความสําคัญ

ตอการดําเนนิในเรื่องดังกลาวนอย ในขณะที่ภาคประชาชนก็มีการติดตามการดําเนินโครงการและ

การรองเรยีนปญหาการทุจรติเพ่ิมมากข้ึน 

  1.7 การถายโอนงบประมาณ และการช้ีแจงการถายโอนงบประมาณรายจาย

ประจําป การบรหิารงานของเทศบาล ตองมีการช้ีแจง การถายโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย

ของเทศบาล  แตในการใหบรกิารสาธารณะตามมาตรฐานการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีจะตอง

ไมมีการถายโอนงบประมาณ  แตมีกระบวนการบริหารงานที่มีประสทิธภิาพและการใชงบประมาณ

ที่เปนทรัพยากรใหคุมคามากที่สุดจําเปนที่ตองมีการถายโอนงบประมาณและการดําเนินการ

ดังกลาวมีการถายโอนงประมาณทั้งสิ้นเพื่อการดําเนินโครงการจะไดสามารถดําเนินการได

ตอเนื่องข้ึนอยูกับความจําเปนเรงดวน กรณกีารเกดิประสบกับภัยพิบัตจิากธรรมชาตจิะมีการถาย

โอนงบประมาณที่จะใชในงบประมาณอ่ืนเพื่อแกปญหาเฉพาะหนากอน มีการถายโอนภารกจิที่เปน

การใหบริการสาธารณะในการดูแลรักษาทรัพยากรของรัฐในการถายโอนภารกิจจะตองมีการ

ตดิตามการซอมแซมเม่ือเกดิชํารุด จากการถายโอนภารกจิก็ไมมีการโอนงบประมาณรวมถึงการ

ถายโอนบุคลากรทางการศกึษาของทองถิ่นในการบรรจุเปนขาราชการทองถิ่นแตก็ไมไดรับงบที่

เพ่ิมข้ึนผูบริหาร จะตองจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับภารกิจที่มีการถายโอนมา โดยบาง

โครงการมีการโอนงบประมาณจากการดําเนินโครงการขนาดใหญที่งบประมาณที่ใชจะมีเหลือ

งบประมาณบางสวนก็มีการโอนงบประมาณที่เหลือไปทําประโยชนในการใหบริการกับประชาชนใน

การบรกิารสาธารณะดานอ่ืน (บรรเจดิ  พฤกษะศร,ิ สัมภาษณ, 4 เมษายน 2556)   
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 จากการศกึษา การสัมภาษณ และการสังเกตการณ พบวา การบริหารงานเทศบาล

เมืองในภาพรวม  แตละภูมิภาคมีการถายโอนงบประมาณที่มีการดําเนินงานที่เหมือนกัน 

เนื่องจากเพื่อใหการดําเนนิโครงการมีอยูเปนจํานวนมากและที่เรงดวนที่มาจากปญหาภัย พิบัติ

ทางธรรมชาติ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการโอนงบประมาณ เพื่อ

แกปญหาใหกับประชาชน จากการสัมภาษณพบวาในภาคใตมีการถายโอนงบประมาณในการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากน้ําทวมรวมถึงภูมิภาคอ่ืนก็มีการถายโอนงบประมาณที่มี

ลักษณะที่สอดคลองกัน รวมถึงการถายโอนภารกิจที่เปนปญหาใหกับทองถิ่นเปนอยางมาก  

เนื่องจากมีการถายโอนภารกจิจากรัฐบาลสวนกลาง หนวยงานราชการที่มีการถายโอนภารกจิ

แตไมถายโอนงบประมาณที่เพียงพอตอการจัดสรรงบประมาณของทองถิ่น รวมถงึการประเมิน

ที่เปนปญหาสําคัญของเทศบาลเมืองในการประเมินจากทางจังหวัดในการใหรางวัลกับทองถิ่น

ถาไมมีการถายโอนก็มีผลงานที่ดีแตถามีการถายโอนก็เปนการบริหารงานที่ลมเหลวของ

ทองถิ่น ในแตละป ทุกภูมิภาคมีการถายโอนงบประมาณที่มีจํานวนมากกวาเกณฑที่กรม

สงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนด 

จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา ในภาพรวมทั่วประเทศผูนําทองถิ่นตอง

มีการแถลงนโยบายการใหบรกิารสาธารณะตอสภาทองถิ่น มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของ

เทศบาลไปสูประชาชนและผูนําชุมชนใหรับทราบและปฏิบัติ มีการรับฟงความคิดเห็น ขอ

รองเรียนของประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผูนําทองถิ่นตองใหความสําคัญและเขาถึง

ประชาชนในทองถิ่นเม่ือเกดิปญหาการรองเรยีน ในการบริหารงบประมาณในภาพรวม มีการ

จัดสรรงบประมาณที่แตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดของเทศบาลเมืองและการจัดเก็บรายไดของ

เทศบาลเมือง โดยมีหนวยงานในการตรวจสอบในการบรหิารงานตามโครงการที่สงผลกระทบ

ตอทองถิ่นทัง้ภาคสวนประชาชนและการแตงตัง้เจาหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล ในสวน

ของการถายโอนภารกิจและการถายโอนงบประมาณรายจายประจําปทุกเทศบาลเมืองทั่ว

ประเทศมีการถายโอนงบประมาณรายจายประจําปเพื่อที่ไดใชงบประมาณใหคุมคาและตรงกับ

ความตองการของประชาชนในชุมชน การใหบรกิารสาธารณะตามมาตรฐานที่รัฐไดกําหนดให

เทศบาลเมืองมีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น  ดานหลักเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนในการบรหิารงานเทศบาลเมือง ตามกราฟที่ 13 และกราฟที่ 14 
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กราฟท่ี 13 ระดับการบริหารงานดานหลักประโยชนสุขของประชาชนของเทศบาลเมอืง  
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กราฟท่ี 14 ภาพรวมการบริหารงานดานหลักประโยชนสุขของประชาชนเทศบาลเมอืง 

  

 
ตามกราฟที่ 13 และกราฟที่ 14 พบวา ระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่มุงเนน

หลักการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.27 โดยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตาม พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พบวาการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดอียูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยที่ 4.74 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง

ทําการเปดเผยขอมูลการปฏิบัตงิานใหประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบได ยกเวนการเปดเผย

ขอมูลนัน้จะมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ หรอืความปลอดภัยของประชาชน ทัง้ยังมีการเปด

กวางใหประชาชนสามารถรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐรวมถึง

สามารถแสดงความคิดเห็นและการใชสทิธิทางการเมือง สิ่งตางๆ เหลานี้จะเปนสวนชวยสนับสนุน 

และสงเสริมใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารทางราชการ การจัดใหมีชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาลเมือง มีระดับการบรหิารงานระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.94  

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐจะตองมีการจัดเตรียมไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ตาม

หลักเกณฑและวธิกีารตางๆ ที่คณะกรรมการกําหนด และการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจสอบเงนิแผนดนิ การบรหิารงานในภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.40 โดยเฉพาะการมีชองการการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การ

บรหิารพัสดุที่มีการดําเนนิการถูกตองตามข้ันตอน มีการบรหิารงบประมาณที่ตรวจสอบได มีการ

จัดสงรายงานการวางระบบควบคุมภายใน ตามองคประกอบตางๆ ใหผูกํากับดูแลและสํานักงาน
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การตรวจเงนิแผนดินภูมิภาคภายในกําหนด 30 ธันวาคมของทุกป ดวยคาเฉลี่ย  4.91, 4.78 

และ 4.54 ตามลําดับ  

 สรุปผลการศกึษาการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การใหบรกิารประชาชน

ดานหลักเพื่อประโยชนสุขของประชาชน การใหบรกิารสาธารณะจะตองมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารในการบรหิารงานใหกับตัวแทนชุมชนและประชาชนในชุมชนทราบถึงบทบาทในการ

บรหิารงานของผูนําทองถิ่นที่ใหบริการสาธารณะกับประชาชน โดยทั่วไปทองถิ่น มีชองทาง

การเปดเผยขอมูลที่หลากหลาย รวมถงึการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน ตองมีการ

ตดิตามการทํางานของเจาหนาที่รับผิดชอบของเทศบาลเมือง โดยที่มีเจาหนาที่จากสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินและสํานักปองการการทุจริตในภาครัฐ และการรองเรียนมีสื่อที่ใชในการ

รองเรียนมากในปจจุบันจําเปนที่ตองมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบการ

รองเรยีนรวมถงึการรองเรยีนผานทางการประชุมประจําเดอืน เพื่อนําปญหาการรองเรยีนเขามา

พิจารณาเสนอผูบริหารทองถิ่น  ดานการถายโอนภารกิจมีปริมาณมากข้ึน โดยมีการถายโอน

สวนที่เปนทรัพยากรของรัฐและการถายโอนดานบุคลากร ขาดการถายโอนเรื่องงบประมาณของ

สวนราชการ  สงผลใหภาระใหกับทองถิ่นที่จะตองมีรายจายประจําปเพ่ิมข้ึน และการถายโอน

งบประมาณขามหมวดรายจายมีความจําเปนที่จะตองมีการถายโอนเพื่อใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนในการใหบริการประชาชน ในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

เทศบาลที่แตกตางกนัข้ึนอยูกับผูนําทองถิ่น ภาคใตมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมือง

รวมถึงการใหประชาชนเขามีสวนรวมในการตรวจสอบ ในขณะที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคเหนอื มีการใหบรกิารประชาชนดานหลักประโยชนสุขที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐและตาม

กฎหมายที่กําหนดที่ใหเทศบาลเมืองตองเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนทั่วไปทราบ โดยที่ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืมีการเปดเผยขอมูลขาวสารในการบริหารงานใหประชาชนทราบนอยกวา

ภูมิภาคอ่ืน  ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐและการกําหนดมาตรฐานการใหบรกิารสาธารณะ

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทํา 

 2. หลักการบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิการของเทศบาล 

  เปนการมุงเนนผลลัพธที่เกดิจากการปฏิบัตงิานที่สอดคลอง ใหเปนไปในทางเดียวกัน

กับภารกจิและวัตถุประสงคของแผนพัฒนา โดยผลลัพธนัน้ตองคุมคากับการใชทรัพยากรอยางมี

ประสทิธภิาพ และสามารถปฏิบัตริาชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สวนราชการตองมีแผนปฏิบัติ

งานเปนเครื่องมือกํากับการทํางานกอนเริ่มลงมือทํางาน โดยในแผนปฏิบัติงานดังกลาว ตองมี

รายละเอียดแสดงข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ อีกทั้ง

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้นนอกจากนี้ ยังตองมีการ

บริหารราชการแบบบูรนาการ เพื่อใหภารกิจที่มีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงานไดมีการ
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ปฏิบัติงานรวมกันอยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการกําหนดใหสวน

ราชการพัฒนาความรูในหนวยงานของตน เพื่อใหเปนองคการแหงการเรยีนรูอยางสมํ่าเสมออีก

ดวย (ทวศีักดิ์ วจิติรวงศวาน, สัมภาษณ, 25 พฤษภาคม 2556) 

  เทศบาลเมืองไดวางระบบการปฏิบัติราชการแนวใหมที่สรางความรับผิดชอบใหผู

บรหิารงาน โดยการจัดทํา ความตกลงในการปฏิบัตงิาน หรอืคํารับรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อให

การกํากับการปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน สาระสําคัญอีก

ประการหนึ่งคอื การกําหนดแผนบรหิารราชการ โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนการบรหิารราชการ

แผนดนิ 4 ป ซ่ึงเปนการนํานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเปนแผนที่สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ

ตามรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ จากนั้นก็ถายทอดออกมาเปนแผนปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการตางๆ ที่สอดรับกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป และแผนปฏิบัตริาชการประจําป โดยที่เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึงถือไดวา

เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนา เปนการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  อันเปนการกําหนดรายละเอียดของแผนงาน

โครงการพัฒนาที่จดัทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป โดยมีความตอเนื่องและเปนการติดตาม

ความกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป ตองมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกปที่สําคัญ 

แผนพัฒนาสามปมีความเช่ือมโยงคาบเกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจําป โดยเทศบาลนํา

โครงการหรือกิจกรรมมาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยใหมีเปาหมายสอดคลองกับ

นโยบาย เนนใหประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนสูงสุด 

  แผนพัฒนาทองถิ่น เปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเทศบาลเมือง การนํา

ปญหา ความตองการ ของทองถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะหปญหา เพื่อกําหนดจุดมุงหมาย 

ภารกจิ และแนวทางในการดําเนนิงานอยางเปนระบบ การจัดลําดับความสําคัญของปญหา  

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่ประชาชนสวนใหญไดรับและตามความตองการของประชาชนทั้ง

นโยบายของทองถิ่นนัน้ ชวยใหการกําหนดแผนงานโครงการของทองถิ่นมีทศิทางที่สอดคลอง

กัน และสนองตอบตอปญหา ความตองการของประชาชนอยางแทจรงิ นอกจากนี้ยังเปนการ

บริหารงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการใหบริการ

สาธารณะ ดังนี้ 

 2.1 การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง พ.ศ. 2548 เทศบาล

เมืองมีการแตงตัง้คณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ตามคําสั่งแตงตั้ง ที่ ปจ 

52002/ว 112 บันทกึขอความเรื่อง การแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

ปราจนีบุร ี(แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจนีบุรี, 2551) ซ่ึงสอดคลองกับทุกเทศบาลเมืองทั่ว

ประเทศที่มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
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เมือง พุทธศักราช 2548 ตามคําสั่งที่ มท 0822.3/19279 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547 (อนุชา 

โมกขะเวส, 2547, หนา 1) ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจําเปนจะตองมีการจัดตัง้องคกร

จัดทําแผนประกอบดวยคณะกรรมการ 3 คณะในการพิจารณารวมกันในการจัดทําแผนพัฒนา  

กอนการจัดทําแผนจะตองมีการช้ีแจงรายละเอียดในการจัดทําแผนใหกับชุมชนทราบ มีการ

ประชุมผูใหญบานหรือตัวแทนชุมชนในการช้ีแจงทําความเขาใจในข้ันตอนการจัดทําแผน 

โครงการที่นํามาพิจารณากอนที่นําเขาบรรจุในแผนพัฒนา ตองมีการจัดทําแผนชุมชนแตละ

ชุมชนและเลอืกโครงการที่เปนประเด็นปญหาที่สําคัญและประชาชนในชุมชนตองการเสนอเขาสู

การพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล รวมถึงนโยบายของผูบริหารที่จะตองผานการ

ทําประชาคม โครงการที่เปนนโยบายของผูบริหารจะมาจากความตองการของประชาชนโดย

สวนใหญ  ดังนั้นการทําประชาคมมีการนํานโยบายที่ผูบริหารตองการที่ดําเนินโครงการเขา

บรรจุสูแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง และนําแผนพัฒนามาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

เพื่อใหโครงการที่อยูในแผนพัฒนาสามารถปฏิบัติไดตามงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด (เจริญ 

กวยรักษา, สัมภาษณ,  29 มีนาคม 2556) 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองมีการแตงตัง้องคกรการ

จัดทําแผนเปนไปตามระเบียบที่กําหนด ในแตละภูมิภาคมีการปฏิบัติที่สอดคลองกัน 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสาม

ปในการพัฒนาทองถิ่นในการใหความรูกับชุมชนและมีการสงเจาหนาที่ ใหความรูกับข้ันตอน

การจัดทําแผนกับชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนที่ทุกชุมชนตองมีแผนเปนของตนเอง โดยที่

ความสําคัญของข้ันตอนการจัดทําแผนที่ชุมชนตองนําโครงการที่สําคัญเรงดวนที่ชุมชนจัดทํา

ข้ึนเสนอการทําประชาคมพิจารณาในการรับรองเพื่อนําเสนอตอเทศบาลเมืองใหพิจารณา

นําเขาสูการบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลเมือง 

 2.2 ประชาคมแผนพัฒนา เทศบาลเมืองไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินยุทธศาสตรการ

พัฒนาของทองถิ่น กับปญหาความตองการของประชาชนซ่ึงนําไปสูการพัฒนาใหเกิดสัมฤทธิ์

ผล โดยมีการจัดเวทปีระชาคมทุกครั้งที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซ่ึงในการจัดเวทีประชาคม

ทองถิ่นนัน้ เทศบาลเมืองไดเชิญประชาคมทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาค

สวนเขารวมในการจัดเวทปีระชาคม เพื่อเปนการรับฟงความคิดเห็นและรับทราบปญหาความ

ตองการและขอเสนอจากทุกภาคสวน โดยการเสนอปญหาและความตองการนั้นนํามา

ประกอบการพิจารณาของผูบริหารทองถิ่นในการดําเนินโครงการที่เปนประโยชนตอ

สาธารณะชน (สทิธสิันต ิวรีะบูล,  สัมภาษณ, 27 พฤษภาคม 2556)   

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองมีการทําประชาคมใน

แตละชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา โดยนําความตองการของแตละชุมชนเขาสูการพิจารณา
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ในภาพรวมแตละภูมิภาคมีความสอดคลองกันในการใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเปนความตองการและแนวทางในการแกปญหาของชุมชนในการ

ใหบรกิารสาธารณะ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ที่เปนไป

ตามความตองการของชุมชน 

  2.3 การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลเมอืง  เปนการพิจารณาและกําหนด

แนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค และเปนการคาดเดาเหตุการณตางๆ ใน

อนาคต การตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัตทิี่ดีทีสุ่ด โดยผานกระบวนการคิดกอนทําความพยายาม

ที่เปนระบบ เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนทีเ่กดิข้ึนในอนาคต ทําให

เกดิการยอมรับแนวคิดใหมเขามาในองคการ ทําใหการดําเนนิการขององคกรบรรลุถงึเปาหมายที่

ปรารถนา ลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวม

ขององคการที่ชัดเจน และยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความ

เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งข้ึน  ทําใหเกดิความชัดเจนในการดําเนนิงาน    

 แผนพัฒนาสามปของเทศบาลเมือง เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล

เมืองที่สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ

พัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุม

ระยะเวลา สามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป แผนพัฒนาเทศบาลสามป จึง

เปนแผนพัฒนาที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 

เทศบาลเมืองใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดย

นําโครงการกจิกรรมจากแผนพัฒนาเทศบาลสามป จัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพื่อให

กระบวนการจัดทํางบประมาณ เปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน (สุรศักดิ์ วชิินโรจนจรัล, สัมภาษณ, 27 พฤษภาคม 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ  พบวา การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง

ตองมีความสอดคลองกับนโยบายผูบริหารทองถิ่นและความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ใน

ภาพรวมแตละทองถิ่นมีการจัดทําแผนที่มีความสอดคลองกัน เปนไปตามระเบียบที่กําหนด ในการ

ดําเนนิโครงการตางๆ  แตละภูมิภาคจะใหความสําคัญในการใหบริการสาธารณะที่แตกตางกันใน

บางเรื่องประกอบดวยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหความสําคัญตอการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมรวมถงึการสงเสริมการทองเที่ยวนอยกวาภูมิภาคอ่ืน ในขณะ

ที่การใหบริการสาธารณะที่เปนไปการสงเสริมคุณภาพชีวิตและโครงสรางพื้นฐานที่ในแตละ

ภูมิภาคใหความสําคัญมาก กวาดานอ่ืน ในการจัดทําแผนตองมีการจัดทํางบประมาณเพื่อให

สอดคลองกับการดําเนนิโครงการตามแผนที่วางไว 
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    2.4 การจัดสรรงบประมาณ ไมสะทอนภาระงานภายในพื้นที่ ขนาดรายไดของ

เทศบาลเมือง จึงไมมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งความเปนไปไดในการแทรกแซงจาก

ขาราชการฝายการเมือง ทําใหการตั้งหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ จึงไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่ตัง้ไวแตเดมิ การบรหิารงบประมาณตองคํานงึถงึศักยภาพในการจัดหารายได

ของเทศบาลเมือง และการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาทองถิ่น  การ

จัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองตองเนนงบประมาณรายจายประจําเปนหลักและงบ

พัฒนาเปนลําดับรองลงมา โดยที่งบประมาณของเทศบาลเมืองเปนงบประมาณที่ขาดดุลหรือ

สมดุลในขณะที่เทศบาลเมืองที่มีขนาดใหญก็มีงบประมาณที่เพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่น  

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การจัดสรรงบประมาณของเทศบาล

เมืองในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน ในภาคกลางเทศบาลเมืองจะเปนเทศบาลที่มีขนาด

ใหญและเปนแหลงอุตสาหกรรมมีการจัดเก็บภาษีได เปนจํานวนมากในขณะที่ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือและภาคตะวันตกที่มีการจัดเก็บรายไดนอย ภาคใตและภาคเหนือเปน

แหลงทองเที่ยวทําใหประชาชนในทองถิ่นมีรายไดจากการทองเที่ยวทําใหเทศบาลเมืองมีรายได

เพ่ิมข้ึน ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณในการบรหิารงานทองถิ่นตองเปนไปตามแผนพัฒนา 

โดยโครงการที่บรรจุอยูในแผนผูบริหารก็นําโครงการที่สําคัญเรงดวนมาดําเนินการเพื่อให

ประชาชนในชุมชนไดรับบรกิารสาธารณะที่ดข้ึีน 

2.5 การบูรณาการและขอตกลงในการปฏิบัติราชการรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานรวมกันในการ

ใหบรกิารทางสังคม  จากการศกึษาพบวา มีการทําขอตกลงในเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชน

ที่อยูในพื้นที่ประกอบดวย โครงการกอสรางบอบําบัดนําเสยี การบรหิารจัดการขยะ การอบรม

ความรูในเรื่องสาธารณสุข การศกึษา รวมถงึการทํางานในเรื่องอ่ืนๆ มีการใหความรวมมือกัน

ในการวางแผนการแกปญหารวมกับผูบริหารเม่ือมีปญหาข้ึน ในการทําขอตกลงรวมกัน

ระหวางทองถิ่นทําใหเกดิการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาบุคคลกรของทองถิ่น ในการ

พัฒนาทองถิ่นใหดยีิ่งข้ึน (จรีะชัย ไกรกังวาน, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2556) 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองมีการบูรณาการและการทํา

ขอตกลงรวมกับระหวาง องคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบรหิารสวนตําบล รวมถงึ

สวนราชการที่อยูในพื้นที่ในการสรางความรวมมือในการใหบริการสาธารณะตอประชาชน        

ในภาพรวมของแตละภูมิภาคมีความรวมมือในการทํางานบูรณาการรวมกับสวนราชการและมี

การทํา MOU ในการใหบรกิารสาธารณะที่สงผลตอประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากการบูรณาการ
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การประสานความรวมมือกันทําใหองคกรเกิดการพัฒนาในการแกปญหาใหกับประชาชนไดอยาง    

มีประสทิธภิาพ 

  2.6 การติดตามและการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง พ.ศ. 2546  

กําหนดใหมีคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง คณะกรรมการฯ 

อาจแตงตั้งคณะทํางานข้ึนชวยในการติดตามและประเมินผลไดตามความเหมาะสม การกําหนด

วธิกีารตดิตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล โครงการ โดยการ

กําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตาม และประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนิน กิจกรรมตาม

โครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลการดําเนินโครงการ

บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม ทั้งนี้การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน

กจิกรรมตามโครงการ ในขณะที่ประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกดิข้ึนจริงเม่ือดําเนิน โครงการ

แลวเสร็จเปรยีบเทยีบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การกําหนดชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามผลโครงการโดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมของแตละโครงการ โดยกําหนดเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการละ 1 

ครัง้ และประเมินผลโครงการในภาพรวม อยางนอยปละ 1 ครัง้ แลวรายงานผลและเสนอความเห็น

จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองตอสภาเทศบาล ผูบริหารทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน การตดิตามและประเมินโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่ง

ในการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ติดตามและประเมินผล การพัฒนา สําหรับการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองนัน้ ระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ขอ 38 ไดกําหนด

องคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นซ่ึงมีประธานสภา

เทศบาลเปนประธาน และคณะกรรมการฯประกอบจากหลาย ฝายดวยกัน ทั้งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ประชาคม หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนฝายบริหาร รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ที่สภา

ทองถิ่นคัดเลอืก ซ่ึงการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะ ทําใหการติดตามและ

ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด

ความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได                      

(ณรงคศักดิ์ โกศัลวัฒน, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2556) 

  จากการตดิตามประเมินผลโครงการจะมีเจาหนาที่ของเทศบาลและคณะกรรมการ

ตดิตามแผนที่จัดตัง้ข้ึนในการตดิตามการดําเนนิโครงการที่มาปฏิบัติงานในการตรวจสอบทั้ง

ทางภาครัฐและภาคประชาชน ปจจุบันประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
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การดําเนินโครงการ เนื่องจากประชาชนไดรับทราบถึงขอมูลขาวสารจากสื่อที่เทศบาล

ประชาสัมพันธและการดําเนนิโครงการบางโครงการจะสงผลตอการดําเนนิชีวติประจําวันของ

ประชาชนที่อยูในพื้นที่ ถามีการทุจริตเกิดข้ึนประชาชนจะมารองเรียนและทางเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของมีการตดิตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการ การติดตามโครงการมีผลที่จะทํา

ใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากจะทําใหผูบริหารรับรูถึงความตองการของ

ประชาชน และการดําเนนิโครงการจะสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นอยางไร 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองมีการประเมินการติดตาม

แผนพัฒนาใหประสบความสําเร็จ ในการดําเนินโครงการ ในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการติดตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหการทํางานมีการดําเนินการอยางโปรงใส

สามารถติดตามและการตรวจสอบได ในขณะที่ผูบริหารทองถิ่นในภาคใตมีการติดตามการ

ปฏิบัตงิานมากกวาภาคอ่ืน รวมถงึการที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตดิตามการปฏิบตัิงาน

ของเจาหนาที่เทศบาลเมือง โดยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมีการ

ตดิตามที่มีความสอดคลองกัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีสวนรวมในการติดตามของภาค

ประชาชนในระดับนอย 

 2.7 การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรู  มีการจัดสรรงบประมาณที่จะให

ทุนการศกึษาทัง้ในระดับอนุปรญิญาหรอืปรญิญาตรแีละปรญิญาโท รวมถึงการสงบุคลากร

ไปเขารวมโครงการฝกอบรมของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นที่เชิญผูที่เกี่ยวของกับ

สายงานที่รับผิดชอบเขารวมอบรม เพื่อเสริมสรางองคความรู ทักษะ วิสัยทัศน การ

ดําเนนิการบรหิารจัดการทองถิ่นในสวนงานที่รับผิดชอบใหมีการจัดการความรูเพื่อเพ่ิมพูน

ความรูใหมากข้ึนรวมถึงการสงบุคลากรในระดับหัวหนาสวนราชการเขารวมโครงการของ

สถาบันพระปกเกลาที่เปดหลักสูตรตางๆ หัวหนาสวนราชการที่ตองการศกึษาเพื่อเพ่ิมความรู

ก็มีการสงบุคลากรเหลานี้เขารวมโครงการ จากการเขารวมโครงการ ก็นําความรูที่ไดมา

เผยแพรใหกับผูรวมงานไดรับทราบและนํามาปฏิบัติเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใหกับหนวยงาน 

โดยที่เทศบาลก็มีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรูระหวางเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของมีการจัดการ

อบรมทุกเดอืนรวมถงึการจัดสัมมนาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพ่ิมประสบการณใหกับพนักงาน

ทองถิ่น  (สมชาต ิ เพ็ชรประเสรฐิ,  สัมภาษณ,  22 มีนาคม 2556) 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองมีการสงเสริมให

บุคลากรมีการพัฒนาทางดานทักษะความรูเพ่ิมเตมิในแตละภูมิภาคมีการสงเสริมองคความรู

ใหมใหกับบุคลากรทองถิ่นที่มีความสอดคลองกัน โดยที่ ผูนําทองถิ่นไดจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการอบรมสัมมนาของเทศบาลเมืองเปน
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ประจําทุกป ในการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน อยางมีประสทิธภิาพ 

                2.8 การประชุมสภามีการเปดโอกาสใหประชาชน เขารวมรับฟงการ

ประชุมสภา เทศบาลเมืองมีการถายทอดเสียงการประชุมสภามีการเชิญตัวแทนชุมชนและ

การสงหนังสอืเชิญประชุมสภาใหกับผูนําชุมชนในการเขารับฟงการประชุมสภา ตามระเบยีบที่

กําหนด ในขณะที่การประชุมสภาในแตละครั้งเทศบาลเมืองบางแหงก็ไมมีตัวแทนชุมชนเขา

รวมรับฟงการประชุมสภา เนื่องจากประชาชนในบางพื้นที่ยังไมใหความสําคัญตอการประชุม

สภาเอง เปนผลทําใหประชาชนในทองถิ่นไมสามารถรับรูถึงภารกิจหรือแผนการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล โดยหลังจากมีการประชุมสภาไดมีการทําหนังสอืรายงานการประชุมสภาใหกับ

ผูนําชุมชนทราบแลวนํามาปฏิบตัใิหสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิารทองถิ่น 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา ในภาพรวมมีการเปดโอกาสให

ประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา ข้ึนอยูกับทัศนะของผูบริหารทองถิ่นที่ ใหมีการเขารับฟง

การประชุมสภาหรือใหมีการถายทอดเสียงใหประชาชนทราบในบางพื้นที่ไมมีการเชิญ

ประชาชนหรอืตัวแทนชุมชนเขารวมรับฟงการประชุมสภารวมถงึการถายทอดเสียงก็ไมมีการ

ถายทอดเสียงใหกับประชาชนทราบจากการศึกษาพบวา ภาคใตและภาคเหนือจะมีการ

ถายทอดเสยีงและการเชิญประชุมสภามากที่สุดและที่สําคัญคือ การเชิญใหเยาวชนในพื้นที่

เขารวมรับฟงการประชุมสภาและการตั้งใหมีสภาเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองและการมีสวนรวมในการแกปญหาใหกับชุมชนในขณะที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีการเชิญตัวแทนชุมชนเขารวมรับฟงการประชุม

สภาข้ึนอยูกับผูบรหิารเทศบาลเมือง 

 จากการศกึษาการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม

ทั่วประเทศ การบริหารงานดานหลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

เทศบาลเมือง มีการดําเนินปฏิบัติงานที่สอดคลองกันเปนไปตามระเบียบที่กําหนด โดยที่

ทัศนะของผูบริหารทองถิ่นที่ในการบรหิารงานเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดจําเปนที่ตองใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบรหิารงาน เทศบาลเมืองมีการแตงตัง้องคกรการจัดทําแผน

ในการใหความรูกับชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชน การทําประชาคมมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นแลวนําโครงการในแตละชุมชนมาพิจารณาลําดับความสําคัญ โดยเปนความตองการ

ของประชาชนและนโยบายของผูบรหิารทองถิ่นในการใหบรกิารสาธารณะ ในการสรางความ

รวมมือในการพัฒนาทองถิ่น ภาคใตมีสวนรวมและการแสดงออกมากกวาภูมิภาคอ่ืน ในขณะ

ที่การสงเสริมใหบุคลากรทองถิ่นไดรับความรูมีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับบุคลากร

ทองถิ่นรวมถงึการทํางานบูรณาการรวมกับทางสวนราชการในการแกปญหาใหกับประชาชน
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ในชุมชนมีการตดิตามการดําเนินโครงการตามแผน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมีการติดตามการ

ตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดตามการตรวจสอบจาก

ภาคประชาชนนอยกวาภาคอ่ืนในขณะที่ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกมีการเชิญตัวแทน

ชุมชนเขารับฟงการประชุมสภามากกวาภาคอ่ืน ในขณะที่การใหบริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองบริหารงานดานหลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลเมืองมี

การดําเนนิการบรหิารเพื่อบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีตามกราฟที่ 15 

 

กราฟท่ี 15 ระดับการบริหารงานดานหลักการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิของเทศบาลเมอืง 
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DV2.1 การแตงตัง้องคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง
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 จากกราฟที่ 15 และกราฟที่ 16 พบวาในภาพรวมของการบริหารกิจการบานเมือง   

ที่ดตีามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมือง อยู

ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.07 เม่ือพิจารณาตามปจจัยตางๆ พบวาการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ด ีตามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะอยูในระดับมาก ในประเด็น ดังนี้ คือ 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปและมีการดําเนนิการตางๆ  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นตามกฎระเบยีบ เทศบาลเมืองไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุม

สภาเทศบาล และ เทศบาลเมืองมีการสงเสริมความรู ความสามารถใหแกบุคลากรในสวน

ทองถิ่นดวยคาเฉลี่ย 4.82 4.60 4.19 และ 4.16 ตามลําดับ 

 

กราฟท่ี 16 ภาพรวมการบริหารงานดานหลักการบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิของเทศบาลเมอืง 
 

 
  

ระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่อยูใน

ระดับนอย ประกอบดวยปจจัยในการแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง พ.ศ. 2548 

เทศบาลเมืองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) มาจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ เทศบาลเมืองมีการดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ
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ราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น เทศบาลเมืองมีโครงการซ่ึงไดบูรณาการการ

ปฏิบัติงานรวมกับเทศบาลเมืองอ่ืน หรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในรอบปที่ผานมา (ยกเวน

โครงการที่หนวยงานของรัฐจัดสรรใหเทศบาลดําเนินการ และโครงการที่เทศบาลเมือง

อุดหนุนใหเทศบาลเมืองหรือหนวยงานอ่ืนโดยไมไดดําเนินการ) เทศบาลเมืองนําโครงการ/

กจิกรรมที่เปนขอเสนอของประชาคมในทองถิ่นหรือแผนของชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2551-2553) ดวยคาเฉลี่ย 1.96 1.96  2.07 และ 2.11 ตามลําดับ 

 สรุปผลการศึกษาการสัมภาษณ และการสังเกตการณพบวา การดําเนินโครงการ

จัดทําแผนจะตองมีการช้ีแจงรายละเอียดใหกับชุมชนรวมถึงการจัดทําแผนชุมชนข้ึนเพื่อให

ทราบวาชุมชนมีความตองการพัฒนาชุมชนในดานใด กอนที่จะจัดทําแผนพัฒนา สามปโดยที่

มีการทําประชาคมเพื่อนําปญหาของชุมชนมาจัดลําดับความสําคัญแลวนําปญหาดังกลาวมา

สูการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนพัฒนาจะตองมี

การจัดทํางบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับแผนประจําปในการบริหารงานเพื่อให

ประสทิธภิาพและความคุมคารวมถงึการบูรณาการในการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะรวมกันในการแกปญหาใหกับทองถิ่น โดยที่มีการสง

เจาหนาที่หรอืพนักงานทองถิ่นไปฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพ่ิมพูนความรูและใหทุนการศึกษาตอ

กับบุคลากรทองถิ่นเพื่อใหเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิานตามภารกจิที่รับผิดชอบและการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภามีการถายทอดเสียงใหกับประชาชนในพื้นที่

รับทราบถงึการบรหิารงานที่สงผลตอประชาชนในการใหบรกิารสาธารณะ 
 

 3. การบริหารภารกจิอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 

       การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจในการ

บรหิารงานตองมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป การบริหารจะตองเปนไปตามแผนพัฒนาที่ได

จัดทําเปนแผนรายปของเทศบาลเมือง เปนการกําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการใหมี

ประสทิธภิาพ  และสามารถวัดความคุมคาในการปฏิบัตภิารกจิได โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ 

อาทกิารทํางานที่เนนหลักความโปรงใส สามารถตรวจสอบได หลักความคุมคาสามารถวัดผลได

สามารถเปนขอมูลสําคัญในการนํามาปรับปรุงวิธีการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป หลัก

ความรับผิดชอบเพื่อใหเกดิความชัดเจนในการปฏิบัตริาชการของผูรับผิดชอบในเรื่องตางๆ การ

จัดทําแผนพัฒนาสวนใหญจะแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อจะนํามาจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป ที่จะตองมีการดําเนนิโครงการตามแผนในการใหบริการประชาชนและพัฒนา

ทองถิ่น  จากการสัมภาษณผูบรหิารทองถิ่นการจัดทําแผนพัฒนาจะมีโครงการที่สําคัญในการ

ใหบรกิารทางดานโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีการดําเนินโครงการมาก
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ที่สุดในสวนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การสงเสรมิการทองเที่ยว การ

สงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การจัดระเบียบชุมชน จะใหความสําคัญในระดับ

รองลงมา เนื่องจากปญหาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและการสงเสริมคุณภาพชีวิตในการ

ใหบรกิารสาธารณะจะสงผลตอประชาชนในการดํารงชีวติ ทีป่ระชาชนในพื้นที่จะใหความสําคัญ

ตอปญหาดังกลาว ผูบรหิารทองถิ่นจะตองใหความสําคัญตอปญหาดังกลาว ในการบรหิารงาน

จําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาทองถิ่นดังนี้ 

  3.1 ระยะเวลาในการจัดทําแผน การจัดทําแผนและการดําเนนิโครงการตามแผน

ใหประสบความสําเร็จและเกดิความคุมคามากที่สุด และการจัดทํางบประมาณมีความลาชาใน

การโอนงบประมาณจากรัฐบาลใหกบัทองถิ่น การดําเนนิโครงการตางๆ ที่อยูตามแผนก็จะตอง

มีการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการออกไปทําใหการบริหารงานในการใหบริการ

สาธารณะไมสามารถใหบรกิารในการทํากจิกรรมขนาดใหที่ตองใชงบประมาณจากรัฐจะตองมี

การชะลอตัว โครงการที่มีการชะลอตัวจะสงผลกระทบตอประชาชนในชุมชนจากการดําเนิน

โครงการ (ประสทิธิ์ โอภาสทพิากร, สัมภาษณ, 19 มีนาคม 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา ในภาพรวมแตละภูมิภาค ระยะเวลา

ในการจัดทําแผนในแตละภูมิภาคจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับการดํารงตําแหนงของ

ผูบรหิารที่หมดวาระรวมถงึปญหาเกิดภัยพิบัตทิางธรรมชาตสิงผลใหกระบวนการจัดทําแผนมี

ความลาชาบางเปนบางกรณ ีโดยเทศบาลเมืองในภาพรวมมีการจัดทําแผนแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในระดับมาก ในขณะที่เกดิความลาชาในการจัดทําแผนพัฒนา ก็สงผลตอ

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปที่ตองเปนไปตามระเบียบ ทําใหโครงการที่ตอง

ดําเนนิการมีความลาชาในการใหบรกิารสาธารณะ  

  3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีย่ืนคําขออนุญาต  

อนุมัติ หรือความเห็นชอบ  ของเทศบาลภายในกําหนด การบริหารงานในการใหบริการ

สาธารณะจะตองมีการแจงผลการพิจารณาในเรื่องที่สงผลตอสาธารณจะตองมีการแจง

ในทางภาคสวนราชการทางภาครัฐรวมถงึรัฐวสิาหกจิและภาคเอกชนทราบ ในการที่เอกชนที่

จะตองมีการดําเนินโครงการที่สงผลกระทบตอสาธารณะจะตองมีการทําประชาคมรับรอง 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของรับรูและการแกปญหาที่เกดิข้ึนในชุมชน  

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวาในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของแตละภาคสวนทําใหการปฏิบัติงานเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  กระบวนการดําเนินโครงการมีแนวทางในการแกปญหารวมกันระหวาง

ภาคเอกชนและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ จากปญหาที่สงผลกระทบตอประชาชนในภาพรวม
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พบวาผูบริหารทองถิ่นจะตองมีการทําประชาคมทําความเขาใจรวมกับชุมชนในการรับรูถึง

โครงการที่สงผลตอชุมชน 

   3.3 การแกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน ในพื้นที่ผูบริหารจะมี

เจาหนาที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียนและปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนมีสื่อที่

หลากหลายใหประชาชนไดรองเรยีน รวมถงึการลงพื้นที่ของผูบริหารและการรองเรียนผานทาง

สภาเทศบาลเมืองเม่ือประชาชนไดรับความเดือดรอน ปญหาที่ไมตองใชงบประมาณหรือใช

งบประมาณไมมากจะใหเจาหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการแกปญหาไดทันทีและมีการ

รายงานการตดิตามผลเสนอผูบริหาร สวนของปญหาที่เปนปญหาที่ตองใชงบประมาณที่มากและ

ผูที่รับผิดชอบไมมีอํานาจในการตัดสนิใจ เจาหนาทีก่็เสนอตอผูบรหิารถาผูบริหารพิจารณาเห็น

วา ตองมีการแกปญหากน็ําเสนอตอสภาใหสภาพิจารณาในการอนุมัตงิบฉุกเฉนิในการแกปญหา

สวนใหญจะตองมีการนําปญหาที่ใชงบประมาณมากตองผานการประชาคมกอนดําเนนิโครงการ

แกปญหา (ไพศาล บัวแตง, สัมภาษณ, 19 มีนาคม 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา ในภาพรวมแตละภูมิภาคเทศบาลเมืองมี

การดําเนนิการแกปญหาใหกับประชาชนในการพิจารณาถงึความเรงดวนของปญหาที่เกิดข้ึน โดย

มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการแกปญหาใหกับประชาชนรวมถึงการติดตามผลการ

ดําเนนิงานนําเสนอผูบริหารทองถิ่นรับทราบ ปญหาสวนใหญในพื้นที่ประกอบดวยปญหาน้ําทวม

ขัง ปญหาพื้นผิวจราจร ปญหาอาชญากรรมในทองถิ่น รวมถงึปญหาการขอขยายเขตน้ําประปาที่

ผูบรหิารทองถิ่นตองนํามาพิจารณาในการใหความชวยเหลอื เนื่องจากสงผลกระทบตอประชาชน

สวนรวม และการแกปญหาใหกับทองถิ่นมีการรวมมือในทุกภาคสวนเพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล 

   จากการสัมภาษณและการสังเกตการณพบวาในภาพรวมทั่วประเทศ ทุกภูมิภาคตอง

ประสบกับปญหาความเดอืดรอนของชุมชน รวมถงึปญหาในเรื่องภัยพิบัตทิางธรรมชาตทิี่เกดิข้ึน

ทุกปที่ทองถิ่นตองใหความชวยเหลือเรงดวนและมีอุปกรณที่มีความพรอมในการใหความ

ชวยเหลอื ปญหาการเกดิอุทกภัยทางธรรมชาตใินเรื่องน้ําทวมก็จะมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการ

แกปญหารวมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการใหความ

ชวยเหลอืประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยที ่เทศบาลเมือง มีการจัดสรรงบประมาณและ

เตรยีมความพรอมอุปกรณในการใหความชวยเหลอืประชาชนในพื้นที่เม่ือเกดิปญหาไดอยางเปน

ระบบและมีประสทิธภิาพรวมถงึเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิในการบริหารงาน ตามกราฟที่ 17 

และกราฟที ่18 
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  จากกราฟที่ 17 และกราฟที ่18 พบวาภาพรวมของการบรหิารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ

และเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยที่ 2.50 โดยการบริหารภารกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจในระดับมากที่สุด  ในประเด็นของการมี

กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน มีคาเฉลี่ยที่ 4.52  แตการจัดทําแผน

ดําเนนิงานแลวเสร็จภายในกําหนด และการแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่น

คําขออนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบของเทศบาลภายในกําหนด อยูในระดับที่นอยมาก มี

คาเฉลี่ยที่ 1.60 และ 1.39 ตามลําดับ 

กราฟท่ี 17 หลักการบริหารภารกิจอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจ 

 
กราฟท่ี 18 ภาพรวมการบริหารภารกจิอยางมปีระสิทธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิง

ภารกจิ 
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 สรุปผลการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

ตามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะ ตองมีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานและนําโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชนและความตองการของชุมชนที่การ

กําหนดนโยบายของผูนําทองถิ่นจะตองมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและให

ประชาชนมีสวนในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณรวมถึงการเผยแพรการบรหิารงานให

เปนไปตามแผนใหประชาชนในชุมชนทราบ รวมถึงการแกปญหารวมกับทุกภาคสวนทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนจะตองมีการแกปญหาที่สงผลกระทบตอทองถิ่นรวมกันโดยที่

จะตองมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการตดิตามการรองเรยีนและรับเรื่องรองทุกข เม่ือประชาชน

ไดรับความเดือดรอนจะตองมีการแกปญหาโดยเรงดวนและมีการติดตามผลเพื่อเสนอ

ผูบริหารใหพิจารณา และที่สําคัญจะตองมีชองทางที่หลากหลายจะใหประชาชนไดแสดง

ความคิดเห็น และเขามามีสวนรวมในการบริหาร สามารถสงผลตอการบริหารงานที่มี

ประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิตามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะ 

 4. การลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

  นโยบายการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดหนาที่ให

เทศบาลเมืองปฏิบัตงิาน เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิ

หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชน ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

อาท ิการกระจายอํานาจการตัดสนิใจ โดยมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแล

การใชอํานาจ และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ การจัดทําแผนภูมิ

แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการทํางานแสดงใหประชาชนไดรับรูและสามารถตรวจดูไดรวมถึง 

การจัดตั้งศูนยบริการรวม โดยการรวบรวมงานบริการตางๆ ของรัฐมาใหบริการ ณ จุด

บรกิารเดยีว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และลดระยะเวลาและข้ันตอน

ในการขอรับบรกิารตางๆ ในการใหบรกิารสาธารณะดังนี้ 

  4.1 การลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน  ตามมาตรฐานการบรหิารกจิการบานเมือง

ที่ดตีามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่จะตองใหมีการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานลดลง 

การบรหิารงานมีการลดข้ันตอนในเรื่องของการจัดเก็บภาษี การลดข้ันตอนในเรื่องของงาน

ทะเบยีนราษฎร ในสวนของกองชางในเรื่องการขอออกแบบแปลนบาน จะมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการแสดงข้ันตอนและแผนภูมิการปฏิบัติงานใหกับประชาชนผูมาใช

บรกิารสะดวกในการตดิตอราชการรวมถงึการมีเจาหนาที่ในการตอนรับรวมถึงการใหขอมูล

ในการประชาสัมพันธในรายละเอียดของข้ันตอนการใหบรกิารในแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ 

(พิชิต โมกสี, สัมภาษณ, 28 เมษายน 2556) 
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  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การลดข้ันตอนการทํางานจะข้ึนอยู

กับนโยบายของผูบรหิารในภาพรวม การใหบริการของเจาพนักงานทองถิ่นในการใหบริการ

ประชาชนจะไมมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในสวนของงานทะเบียนราษฎรมีการสื่อสาร

ออนไลนในการทําบัตรประชาชน จากการสัมภาษณผูบริหารเทศบาลเมือง พบวา การ

ใหบรกิารมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในสวนงานราชการที่ใหเจาหนาที่สามารถลดข้ันตอน

การปฏิบัตงิานในกรณทีี่ไมผิดกฎระเบยีบในขณะที่เจาหนาที่หรือพนักงานทองถิ่นปฏิบัติงาน

โดยยดึถอืกฎระเบยีบ จากการสอบถามผูใชบรกิารพบวาประชาชนผูมาตดิตองานทะเบยีนราษฎร

ไมมีเอกสารในการขออนุญาตในการทําบัตรประชาชนซ่ึงผูมาติดตออยูตางพื้นที่เจาหนาที่

ปฏิบัตงิานก็ไมสามารถออกบัตรใหได โดยที่ผูบรหิารทองถิ่นใหความเห็นวาเจาหนาที่สามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานทะเบยีนราษฎรในสวนนี้ได  

  4.2 การมอบหมายอํานาจหนาท่ี การดําเนนิงานของเทศบาลมีการมอบหมาย

งานของนายกเทศมนตรีและมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี  และคําสั่งเทศบาลเมือง ไดแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเปนผูชวยเหลือ

นายกเทศมนตรี ในการบริหารราชการของเทศบาลเมือง เพื่อใหการบริหารราชการของ

เทศบาลเปนไปดวยความเรยีบรอยรวดเร็ว และมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 แกไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา 30 แหง

พระราชบัญญัตเิทศบาล ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552 นายกเทศมนตรีจึงไดกําหนดมอบหมายให

รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนเพ่ิมเติม  รองนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่

ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัตงิานในสวนราชการ กองคลัง กองสวัสดกิารสังคม  และงาน

อ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีจะมอบหมาย การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ในกรณีที่

นายกเทศมนตรีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถบริหารกิจการได ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผู

ปฏิบัติราชการแทน หากกรณีมีความจําเปนเรงดวน ถาไมรีบดําเนินการอาจกอใหเกิดการ

เสียหายแกการปฏิบัติงานของ เทศบาลเมือง ใหรองนายกเทศมนตรีผูปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี มีอํานาจสั่งการใหอนุญาตหรือปฏิบัติการใดๆ ตามอํานาจหนาที่โดยชอบ

ดวยกฎหมายระเบียบ และขอบังคับ แลวรายงานใหนายกเทศมนตรีทราบทันที (ณัฐพล 

วรรธนะภูติ, สัมภาษณ, 30  พฤษภาคม 2556) 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองในภาพรวมแตละ

ภูมิภาคมีการมอบอํานาจใหกับรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร  

ในการปฏิบัติราชการในขอบเขตอํานาจที่ไดรับ ทําใหเกิดการกระจายอํานาจในการ

บรหิารงานรวมถงึการเพ่ิมความสะดวกในการใหบรกิารประชาชนรวมถึงการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานทําใหการปฏิบัตงิานมีความรวมเร็วข้ึน ในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการมอบอํานาจ
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ใหกับรองนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติราชการแทนไดที่สอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร

ทองถิ่นในการแบงภาระงานใหกับสวนราชการในการปฏิบัติงานเพื่อการกระจายอํานาจการ

บรหิารใหกับรองนายกเทศมนตรี 

 4.3 การจัดทําแผนภูมข้ัินตอนการปฏบิัตงิาน เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิ

การดําเนนิงานเพื่อใหประชาชนผูมาใชบรกิารไดทราบถงึสวนงานราชการที่ตองติดตอเพื่อเพ่ิม

ความสะดวกในการใหบรกิาร รวมถงึเทศบาลเมืองมีเจาหนาที่ในการใหการประชาสัมพันธใน

การช้ีแจงอธบิายใหกับประชาชนผูมารับบริการในการใหบริการสาธารณะที่มีการยกระดับที่

สอดคลองกับนโยบายของรัฐที่ใหทองถิ่นดําเนนิการ ในการอํานวยความสะดวกกับประชาชนผู

มาตดิตอราชการ (บุญเกื้อ พากเพียรศลิป ,สัมภาษณ, 27  มีนาคม  2556)   

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการ

ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ในภาพรวมทั่วประเทศ  เทศบาลเมืองมีการใหบรกิารสาธารณะใน

การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานในดานงานทะเบยีน  กองคลัง  กองชาง กองสาธารณสุข เปนไป

ตามนโยบายของรัฐและผูนําทองถิ่นมีการมอบอํานาจใหกับสวนราชการที่มีอํานาจในการ

ตัดสนิใจภายในขอบเขตอํานาจของผูบรหิารการมอบหมายงานเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ไมไดเปนภารใหกับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชน แตมีเจาหนาที่

บางสวนที่ไมเขาใจกระบวนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทําใหเกิดปญหาผูบริหารจะตอง

แกปญหาโดยเรงดวน ดานการบรหิารงบประมาณในสวนโครงการที่ตองใชงบประมาณมาก

ตองเสนอผูบรหิารพิจารณา และการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนเทศบาลเมือง

มีเจาหนาที่ในการใหบรกิาร ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดจะนําเสนอผูบริหารตัดสินใจ

และมีการตดิตามผลการปฏิบัติงานในการแกปญหาใหกับประชาชนอยางทั่วถงึ เนื่องจากผูนํา

ทองถิ่นตองเขาถงึประชาชนในการใหบริการสาธารณะในการแกปญหาความเดือดรอนและ

การรองเรยีนในภาพรวมทั่วประเทศมีความสอดคลองกัน ในการใหบรกิารจะสงผลตอคะแนน

เสียงในการเปนผูนําทองถิ่นและการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ระยะเวลาที่สวนราชการเทศบาลเมืองไดกําหนด เพื่อใหประชาชนไดรับการอํานวยความ

สะดวกในการตดิตอราชการ ตามกราฟที่ 19 และกราฟที่ 20 
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กราฟท่ี 19 ระดับการบริหารงานดานหลักการลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

 
 

กราฟท่ี 20 ภาพรวมการบริหารงานดานหลักการลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

 

 
  จากกราฟที่ 19 และกราฟที ่20  พบวา การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี ตามมาตรฐาน

การบรกิารสาธารณะในภาพรวมของการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 

3.58 โดยเทศบาลเมืองมีการมอบหรือกระจายอํานาจในการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด มี

คาเฉลี่ยที่ 4.51 และเทศบาลมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิ

ข้ันตอนระยะเวลาการดําเนนิการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.50  
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 สรุปผลการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานในทุกเทศบาลเมือง ประกอบดวยสวนราชการ กองชาง กองสาธารณะสุข งานทะเบยีน

ราษฎร กองคลังและกองสวัสดิการ การทํางานที่มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมถึงการ

มอบหมายอํานาจการกระจายอํานาจใหกับรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเมืองในการ

ตัดสนิใจในบางเรื่องตามที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน

เพื่อใหเกดิการบรหิารงานเพื่อบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี
     

5. การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมอืง 

    เทศบาลเมืองมีหนาที่ในการใหบรกิารสาธารณะกับประชาชนในทองถิ่น โดยเปนการ

ใหสวนราชการตรวจสอบหนวยงานของตน เพื่อปรับปรุงภารกจิใหเหมาะสมกับสภาพการณ

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรอืสอดคลองกับการปฏิบัตงิานตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติราชการ 

ดวยวธิกีารตางๆ ไดแก การทบทวนภารกจิอยูเสมอวาภารกิจใดจําเปนตองดําเนินการตอไป หรือ

ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยกเลกิ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ

ขอบังคับ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจ เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณในแตละทองถิ่นดังนี้ 

  5.1 การปรับปรุงภารกิจของเทศบาล ในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม

มาตรฐานการใหบริการสาธารณะ มีการทบทวนเทศบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546  ที่ไดมีขอแนะนําแนวทางและ

วธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวดที่ 6) การปรับปรุง

ภารกจิของสวนราชการนั้นๆ เพื่อใหการปรับปรุงภารกจิ เปนไปตามแนวทางที่กําหนด   เทศบาล

เมืองจงึขอแตงตัง้คณะทํางานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของ

เทศบาลเมือง มีการทบทวนภารกิจของหนวยงาน วาภารกจิไหนมีความจําเปนหรอืสมควรที่จะได

ดําเนนิการตอไปหรอืไม โดยคํานงึถงึแผนการบรหิารราชการแผนดนิ นโยบายของคณะรัฐมนตร ี 

จํานวนเงนิงบประมาณของเทศบาล ความคุมคาของภารกจิและสถานการณอ่ืนประกอบกัน ให

คณะทํางานฯมีหนาที่ปรับปรุง เปลีย่นแปลงภารกจิใหทันตอเหตุการณ และปรับปรุงกระบวนการ

ข้ันตอนการทํางานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ จัดลําดับความสําคัญและความจําเปนของงานหรือ

โครงการที่จะทําใหสอดคลองกับแผนงาน  งบประมาณ และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบตางๆ 

ใหเหมาะสม (สมบุญ ตกิวัฒนานนท, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2556)   

   จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การปรับปรุงภารกิจการบริหารงาน

ของเทศบาลที่เขากับสถานการณ ในภาพรวมแตละภูมิภาคมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับ
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นโยบายของผูบรหิารทองถิ่น มีการทบทวนแกไขภารกิจของการบริหารงานในสวนของการ

เพ่ิมเตมิและการทบทวนพิจารณาการทบทวนแผนทุกป ดานการแกไขเทศบัญญัต ิมีการแกไข

เพ่ิมเตมิในสวนที่ลาสมัยไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันทั้งในสวนของการแกไขในเรื่อง

การจัดเก็บภาษีที่มีการจัดเก็บภาษีที่เพ่ิมข้ึน การแกไขเทศบัญญัติในเรื่องของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมรวมถึงการไมเผาทําลายขยะในเขตเมืองเนื่องจากเปนผลกระทบตอมลพิษทาง

อากาศ และการแกไขเทศบัญญัตทิี่เกี่ยวของกับการใหบรกิารสาธารณะที่ตองมีการปรับปรุง

ใหเขากับสถานการณ จากการศกึษาพบวา ในบางพื้นที่ไมมีการแกไขเทศบัญญัติ โดยพื้นที่ที่

มีการแกไขเทศบัญญัติจะอยูในสวนของเทศบัญญัติงบประมาณที่จะตองมีการถายโอน

งบประมาณรวมถงึการถายโอนภารกจิ โดยเฉพาะในเรื่องของปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

จําเปนที่จะตองมีการแกไขเทศบัญญัติเพื่อใหประชาชนผูประสบปญหาภัยพิบัติไดรับการ

ชวยเหลอือยางเรงดวน 

  5.2 ทบทวนเทศบัญญัติ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดมีขอแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวดที่ 6) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 

นั้น เพื่อใหการปรับปรุงภารกิจเปนไปตามแนวทางที่กําหนด เทศบาลเมือง จึงขอแตงตั้ง

คณะทํางานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลเมือง 

ประกอบดวย การทบทวนภารกจิของหนวยงาน วาภารกจิไหนมีความจําเปนหรือสมควรที่จะได

ดําเนนิการตอไปหรอืไม โดยคํานงึถงึแผนการบรหิารราชการแผนดนิ นโยบายของคณะรัฐมนตร ี

กําลังเงนิงบประมาณของเทศบาลเมือง ความคุมคาของภารกจิและสถานการณอ่ืนประกอบกัน 

การใหคณะทํางานฯมีหนาที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจใหทันตอเหตุการณ และปรับปรุง

กระบวนการข้ันตอนการทํางานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ จัดลําดับความสําคัญและความจําเปน

ของงานหรอืโครงการที่จะทําใหสอดคลองกับแผนงาน  งบประมาณ  และปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบตางๆ ใหเหมาะสม (พูลทว ี ศวิะพิรุฬเทพ, สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2556)  

 จากการสัมภาษณ และการสังเกตการณ พบวา ในแตละภูมิภาคเทศบาลเมืองมีการ

แกไขเทศบัญญัตทิี่แตงตางกันข้ึนอยูกับแตลักษณะภูมิประเทศในการตอบสนองความตองการ

ของประชาชน  เทศบาลเมืองทั่วประเทศมีการดําเนินการแกไปเทศบัญญัติสวนใหญจะแกไข

เรื่องเทศบัญญัตงิบประมาณที่จะใหความชวยเหลอืประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องภัย

พิบัตทิางธรรมชาตเิพื่อใหเขากับสถานการณและประชาชนที่ไดรับความเดอืดรอนกจ็ะไดรับการ

แกปญหาโดยเรงดวน โดยที่การพิจาณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกเลิกภารกิจมี

การเปลี่ยนแปลงใหเขากับสถานการณในการดําเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจตาม

แผนพัฒนา ในการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถงึ 
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  การแกไขทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นการแกไขเทศบัญญัติใหเขากับสถานการณและ

นโยบายของรัฐเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยที่มีการแกไขเทศบัญญัติ

ในเรื่องของสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม การจัดเก็บภาษทีําใหทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมข้ึน สงผลทําให

ทองถิ่นไดรับการพัฒนาตามสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลง ตามกราฟที่ 21 และ กราฟที่ 22 
 

กราฟท่ี 21 ระดับการบริหารงานดานหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมอืง 

 
 

  

กราฟท่ี 22 ภาพรวมการบริหารงานดานหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมอืง 

 
 จากกราฟที่ 21 และกราฟที่ 22 พบวา ระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม

มาตรฐานการบรกิารสาธารณะดานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลในภาพรวมอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยที่ 3.76 โดยการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ และการจัดให

มีการจัดทํา แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ อยูในระดับ

มากเชนกัน มีคาเฉลี่ยที่  3.76 และ 3.76 ตามลําดับ 

สรุปผลการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการ

ปรับปรุงภารกิจในการใหบริการประชาชนในทองถิ่นมีการปรับปรุง การพิจารณาทบทวนและการ
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DV5.1 การพิจารณาทบทวน  ปรับปรุง   เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลกิ

ภารกจิของเทศบาล ในชวงระยะสามปที่ผานมา 

DV 5.2การจัดทํา  แกไข  ปรับปรุง  หรอืยกเลกิเทศบัญญัต ิเพื่อให
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เปลี่ยนแปลงภารกิจของเทศบาลเมืองใหสอดคลองกับสถานการณและนโยบายของรัฐบาลในการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น เทศบาลเมืองมีการแกไขเทศบัญญัติเพื่อให

สอดคลองเหมาะสมกับระเบียบที่เขากับสถานการณ มีการดําเนินการใหเปนไปตามความ

ตองการของผูบริหารทองถิ่นและประชาชนในชุมชน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการ

ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงรางเทศบัญญัติใหเปนไปตามความเห็นชอบและออกบังคับใชเปน

กฎหมายของเทศบาลเมือง 

  6. การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  

   เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ใหภาครัฐไดตรวจสอบความ

ตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหา และแกไขปญหาได โดยมีวิธีการดําเนินการที่สําคัญๆ 

เชน การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการไดรับทราบ เพื่อ

แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางเปนระบบ การจัดระบบสารสนเทศ เปนการ

สงเสรมิใหทองถิ่นพัฒนาการใหบรกิารของตน โดยใชระบบเครอืขายสารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากข้ึน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการรับฟงขอรองเรยีน โดยสวนราชการตองจัดระบบรับฟงและจัดการกับ

ขอรองเรยีนตางๆ ซ่ึงเปนปญหาจากการใหบริการและนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการใหมีความเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของประชาชนได การเปดเผยขอมูล 

โดยเทศบาลเมืองตองเปดเผยขอมูลการปฏิบัตริาชการ รวมทัง้เรื่องงบประมาณรายจาย การจัดซ้ือ

จัดจาง ใหสาธารณชนรับทราบ เพื่อใหเกดิความโปรงใสในการปฏิบัตงิานของเทศบาลเมือง ในการ

ใหบรกิารอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในทองถิ่น ดังนี้ 

                6.1 การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาล

เมือง  เพื่อใหบริการประชาชนในทุกๆ ดาน ที่เปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง 

และ เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงเทศบาลเมืองมีหนาที่ความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของเปนหนวยงานที่

ดําเนินการอํานวยความสะดวก บริการประชาชนใหมีความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็ว และ

ถูกตอง สอดคลองกับการนําเทคโนโลยใีหมๆ  เขามาใหบริการ ดังนี้ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง 

กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองวชิาการและแผนงาน  กองการศึกษา กองสวัสดิการ

สังคมที่มีเจาหนาที่ประชาสัมพันธในการใหการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาใชบริการ

รวมถงึการใหสทิธพิิเศษการดูแลผูสูงอายุที่มารับบรกิารของทองถิ่น (ศริิ จั่นฮวบ,สัมภาษณ, 

13 มีนาคม 2556) 
  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณพบวา ในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการบริหาร

ที่สอดคลองในการใหบรกิารมีทศิทางเดียวกันกับการดําเนนิตามนโยบายของผูบรหิารทองถิ่น
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ในการใหบรกิารประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนตองมีความรวดเร็วใน

การดําเนนิการ มีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการ จากการสัมภาษณพบวา  

การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนจะตองมีความสะดวกและรวมเร็ว

เนื่องจากจะสงผลตอคะแนนเสียงของผูบริหารในการเลือกตั้งครั้งตอไป ในการใหบริการมี

ข้ันตอนระเบยีบที่แตกตางกันไปข้ึนอยูกับผูบรหิารทองถิ่น 

  6.2 ระยะเวลาในการบริการสาธารณะ การใหบริการจะตองมีการกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการหรอืกิจกรรมที่สงผลตอประชาชนในพื้นที่ ถาเปนโครงการขนาด

ใหญถาเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน ก็มีการปรับตามสัญญาที่ทําไวระหวางเอกชนกับ

เทศบาลเมือง โดยประชาชนที่อยูในพื้นทีอ่าจรองเรยีน และแสดงความคิดเห็นวา การกอสรางไม

มีมาตรฐาน มีการเกิดการทุจริตข้ึน ผูบริหารก็มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ

โครงการปรากฏวาโครงการที่กอสรางไมเปนไปตามมาตรฐานก็ไมมีการตรวจรับและใหมีการ

ดําเนนิการกอสรางใหมและลาชากวากําหนดระยะเวลา ก็มีการปรับตามสัญญา ในสวนของการ

ใหบริการสาธารณะในกรณีที่ลาชาเนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงไมมีการปรับตาม

สัญญาและมีการขยายเวลาใหกับผูดําเนินโครงการ ข้ึนอยูกับสถานการณในภาพรวมในการ

ใหบรกิารสาธารณะในการดําเนนิกจิกรรมหรอืโครงการที่ไมใหญมาก เทศบาลสามารถดําเนิน

โครงการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ  ถาโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ จงึมีการสานตอการดําเนนิโครงการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชน (บรรยงค  เกยีรตกิองชูชัย, สัมภาษณ, 11 เมษายน 2556) 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การลดระยะเวลาในการใหบริการ

สาธารณะในภาพรวมแตละภูมิภาคมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะทางภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศในการดําเนินโครงการตางๆ ที่อาจมีความลาชาเนื่องจากปญหาทางธรรมชาติ  

สงผลใหมีการขยายเวลาในการดําเนนิโครงการที่สงผลกระทบตอประชาชนในทองถิ่น ในขณะ

ที่การดําเนนิโครงการใหบรกิารสาธารณะของเทศบาลเมืองในภาพรวมมีการดําเนนิโครงการ

แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในระดับมาก    

6.3 การเปดรับขอรองเรียน เสนอแนะ และสอบถามความคิดเห็นของประชาชน   

การบรหิารงานเทศบาลเมืองในพื้นที่ มีการออกหนวยเคลื่อนที่ของผูบริหารระหวางเจาหนาที่

ทองถิ่นผูบรหิารทองถิ่นในการออกใหบรกิารและสอบถามความตองการของประชาชน รวมถึง

การออกตรวจสุขภาพผูสูงอายุในแตละชุมชน ในบางพื้นที่มีการจัดกิจกรรมเปนประจําทุกเดือน 

จากการศึกษาพบวา การตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกดาน เศรษฐกิจ สังคม 

ความเปนอยูของประชาชนในการใชชีวิตประจําวัน ผูบริหารทองถิ่นตองมีแนวทางในการ

แกปญหาเม่ือประชาชนมีการรองเรียนผานสื่อที่มีหลากหลายที่สามารถรองเรียนหรือเสนอ
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แนวคิดในการใหบรกิารสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ โดยที่การดําเนนิการแกปญหา การรับขอ

รองเรียน มีการดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับผิดชอบ มีการ

ดําเนนิการตดิตามผลงานในการแกปญหาแลวนําเสนอผูบรหิารในสวนที่เปนปญหาที่สําคัญก็จะ

มีการพิจารณาเปนไปตามระเบยีบแลวนําเสนอตอผูบรหิารพิจารณาในการดําเนนิการแกปญหา

ใหกับประชาชนไดอยางทั่วถงึ (หฤษฏ  สุขกุล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การใหบริการสาธารณะดานการอํานวย

ความสะดวกใหประชาชน จากการศึกษาพบวา ในภาพรวมแตละภูมิภาคประชาชนหรือกลุมที่

สนับสนุนในผูบรหิารทองถิ่นไดรับความสะดวกในการแกปญหาเม่ือมีปญหาเกดิข้ึนที่สอดคลองกับ

การใหบรกิารของเทศบาลเมืองในแตละภูมิภาคที่มีการแกปญหาใหกับประชาชน ในขณะทีผู่ที่ไมได

สนับสนุนผูบรหิารก็ไดรับการดูแลโดยมีการใหบรกิารที่ลาชากวาผูที่สนับสนุนผูนําทองถิ่น  ในขณะ

ที่การใหบรกิารเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่จําเปนที่ตองมีการดําเนนิการโดย

เรงดวนเพราะจะมีผลตอการเปนผูนําทองถิ่นในการเลือกตั้งครั้งตอไป  และการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในการรับเรื่องรองเรยีนการแกปญหาของประชาชนในพื้นที่ผูบริหารทองถิ่น 

ตองมีชองทางในการรับเรื่องรองเรยีนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการแกปญหาในทองถิ่นแบบบูรณาการรวมกัน 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา ในการใหบรกิารเทศบาลจะมีการใหบรกิาร

ที่แตกตางกันข้ึนอยูกับเทศบาลและงบประมาณในการจัดสรรตามแผนพัฒนาเทศบาล  ในบางพื้นที่

มีรถรับสงใหบรกิารกับผูสูงอายุที่มาตดิตอราชการบางแหงมีรถฉุกเฉินในการใหบริการประชาชน

ตลอดมีเจาหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัยรวมถงึเจาหนาที่ อพปร. ในการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการใหบริการตางๆ ที่ผูบริหารไดเตรียมความพรอมสําหรับใหการ

บรกิาร กรณเีทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการใหบริการเครื่องบวช เครื่องแตงงาน รวมถึงงานอ่ืนที่

ผูบรหิารไดเตรยีมไวสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่เพื่อลดคาใชจายและการมีสวนรวมในการดูแล

รักษาเครื่องมือเครื่องใชที่เปนของสาธารณะรวมกัน 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณพบวา การบริหารงานเทศบาลเมืองดานการ 

อํานวยความสะดวกและความตองการของประชาชน พบวา ในภาพรวมการใหบริการสาธารณะทั่ว

ประเทศมีการดําเนนิงานที่สอดคลองกันทุกเทศบาลเมือง เปนไปตามที่รัฐไดกําหนดตามมาตรฐาน

การใหบรกิารสาธารณะ โดยการใหบริการข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหารทองถิ่นในการจัดทํา

งบประมาณการใหบรกิารสาธารณะ ที่ประกอบดวยการอํานวยความสะดวกในเรื่องรถฉุกเฉิน

ของเทศบาลเมือง การออกหนวยเคลื่อนที่ในการออกตรวจสุขภาพผูสูงอายุและประชาชนใน

ชุมชนเปนการใหบรกิารที่ทองถิ่นตองดูแลเปนไปตามนโยบายของรัฐ โดยที่เทศบาลเมืองมีการ

เปดการรับเรื่องรองเรยีนจากประชาชนผานทางสื่ออินเตอรเน็ต ผานทางผูนําชุมชนรวมถึงการ
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รองเรียนที่สํานักงานโดยที่มีเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนเสนอผูบริหารพิจารณาในการ

แกปญหาและการติดตามผลการดําเนินงานของเจาหนาที่การใหบริการสาธารณะที่มีการ

ใหบรกิารที่ลาชากวากําหนดในภาพรวมทั่วประเทศมีนอยเนื่องจากประชาชนจะมีการตดิตามการ

ใหบรกิารและเม่ือเกดิการทุจรติหรอืการดําเนนิโครงการตางๆ ตลอดจนเจาหนาที่มีสวนรวมใน

การตรวจสอบในการใหบรกิารสาธารณะ ตามกราฟที่ 23 และกราฟที่ 24 
 

กราฟท่ี 23 ระดับการบริหารงานหลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 
 

กราฟท่ี 24 ภาพรวมการบริหารงานหลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 
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จากกราฟที่ 23 และกราฟที ่24 พบวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรฐาน

การบริการสาธารณะดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยที่ 2.39  โดยการบรหิารกจิการบานเมืองที่

ด ีตามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะอยูในระดับมากในประเด็นของการจัดบริการเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกประชาชน ณ สํานักงานเทศบาลเมือง มีคาเฉลี่ยที่ 3.99 แตการเปดรับขอ

รองเรยีน เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน และการกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จของงานบริการสาธารณะแตละงานอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยที่ 1.66 และ 1.52 

ตามลําดับ 

 สรุปผลการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา เทศบาลเมืองมีหลักการบริหารงาน

ดานการอํานวยความสะดวกเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน การกําหนดระยะเวลาการ

ใหบรกิารที่แลวเสร็จในการใหบรกิารสาธารณะที่มีการใหบริการมากที่สุดรวมถึงการเปดรับเรื่อง

รองเรยีนและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เทศบาลมีชองทางการรองเรียนที่หลากหลาย

และมีเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนและนําเสนอผูบริหารใหพิจารณาในการแกไขปญหาความ

เดอืดรอนใหกับประชาชนในทองถิ่นเทศบาลเมืองมีการจัดการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

ผูมารับบรกิารในการใหบรกิารอยางมีประสทิธภิาพที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐในการสนับสนุน

ใหทองถิ่นมีการยกระดับคุณภาพการใหบรกิารที่เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐไดกําหนด 

  7. การประเมนิผลการปฏบิัตกิาร  

    เทศบาลเมืองมีการวัดผลการปฏิบัตริาชการ ทัง้เรื่องผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

และเรื่องระดับของคุณภาพและความพึงพอใจ โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น มีวิธีการ

ตางๆ ไดแก การประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการ

ใหบรกิาร ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร และความคุมคาในภารกิจ การประเมินผลประสิทธิภาพ

ในการบังคับบัญชาของแตละระดับ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ รวมทั้งการ

จัดสรรเงินรางวัลเพื่อเปนบําเหน็จความชอบในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และจูงใจให

สวนราชการพัฒนาการปฏิบัตริาชการใหมีคุณภาพ และเกดิประสทิธภิาพดังนี้ 

 7.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ด ีกระบวนการใหบรกิารสาธารณะ มีการติดตามประเมินผลโครงการตางๆ 

ที่ไดดําเนินโครงการโดยการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินโครงการ 

ประกอบดวย เจาหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย ตัวแทนชุมชนหรือตัวแทนภาคเอกชน และ

ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงตัง้ในการตดิตามการดําเนนิโครงการที่สงผลกระทบตอสาธารณะ

จากการศกึษาพบวาการติดตามโครงการมีโครงการที่มีขนาดใหญประกอบดวย การกอสราง

ถนน การกอสรางอาคาร การสรางเขื่อนกันน้ํา การขุดลอกคูคลอง การสรางสนามกีฬา รวมถึง
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การดําเนนิโครงการประเพณปีระจําป จะมีเจาหนาที่ในการตรวจสอบภายในการการตรวจสอบ 

ความคุมคา ประสิทธิภาพและก็ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ ในบางกรณีก็มีการจาง

สถาบันการศกึษาเปนผูประเมิน และการประเมินจากทางจังหวัดในการประเมินการใหบริการ

สาธารณะ (อัศนี  ประทุมวงค, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2556)  

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ภาพรวมแตละภูมิภาคมีการประเมินการปฏิบัตริาชการที่มีความสอดคลองกันในการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการเพื่อนํามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพการดําเนินงานที่ดีข้ึน โดย

ผูบรหิารทองถิ่นมีการจัดใหมีการประเมินการปฏิบัตริาชการในทุกปไมนอยกวาปละสองครัง้เพื่อ

เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบรกิารประกอบดวย การใหบรกิารดานสาธารณสุข การสงเสริม

การศกึษา การจัดอบรมสรางองคความรูใหกับพนักงานทองถิ่นในการรองรับการมาใชบริการ

ของประชาชนในทองถิ่น 

    7.2 การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ในสวนของเจาหนาที่หรือพนักงานทองถิ่น

เทศบาลจะมีการประเมิน ปละ 2 ครั้งเพื่อเลื่อนตําแหนง จากการสัมภาษณ นายกเทศมนตรี 

พบวา การประเมินพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติงานจะไมเปนไปตามความเปนจริง สาเหตุ

เพราะถามีการประเมินตามความเปนจรงิ ก็จะไมสามารถเขาแขงขันในระดับการบริการกิจการ

บานเมืองที่ดไีดเนื่องจากมีคะแนนที่ต่ํา (ฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกูล, สัมภาษณ,  26 เมษายน 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานในสวน

ของเจาหนาที่หรอืพนักงานทองถิ่นในการใหบรกิารในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการติดตั้งตูแสดง

ความคิดเห็นและการใหประชาชนในชุมชนตอบแบบสอบถามในการประเมินการใหบริการ  

รวมถงึการวาจางสถาบันการศกึษามาเปนผูประเมิน สงผลใหเกดิการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน

การใหบรกิารที่ดข้ึีน ข้ึนอยูกับทัศนะคตแิละวสิัยทัศนของผูบรหิารทองถิ่นในการใหความสําคัญ

ตอการวาจางสถาบันการศกึษามาเปนผูประเมินผลการปฏิบัตริาชการในระดับนอย 

 7.3 การประเมนิความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการสาธารณะของ

เทศบาลเมอืง การสรางความภาพลักษณที่ดใีนการใหบรกิารสาธารณะของเจาหนาที่หรือเจา

พนักงานทองถิ่นเพื่อการใหบรกิารกับประชาชนมีการสํารวจความพึงพอใจในแตละสวนราชการ 

เพื่อใหเกดิการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหมีประสทิธภิาพการใหบรกิารที่มากข้ึน โดยผูนําทองถิ่น

มีการตัง้ตูรับแสดงความคิดเห็นแลวนํามาปรับปรุงแกไขในการใหบริการที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทองถิ่น (อรรคเดช แพภิรมยรัตน, สัมภาษณ, 7 มิถุนายน 2556) 

  จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ในภาพรวมแตละภูมิภาคมีการประเมินที่สอดคลองกับการตดิตัง้ตูแสดงความคิดเห็นใหประชาชน

ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินการ
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ใหบรกิารของเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นในการใหบรกิารที่เทศบาลเมือง โดยรวมเทศบาล

เมืองมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะทองถิ่นในระดับมาก การ

บรหิารงานเทศบาลเมืองดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในการใหบริการสาธารณะที่มี

ประสทิธภิาพนัน้ในภาพรวมทั่วประเทศเทศบาลเมืองมีการประเมินการใหบริการสาธารณะจาก

ทางทองถิ่นจังหวัดทุกป มีการดําเนนิการมากที่สุด โดยที่การประเมินผลการปฏิบัตงิานในทองถิ่น

จะมีการประเมินจากผูบรหิารทองถิ่นและจากสวนราชการในทองถิ่นประเมินตนเอง ในการเลื่อน

ตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือนที่ผูบริหารใหความเห็นวาการประเมินตนเองไมประสบ

ความสําเร็จ เนื่องจากไมสะทอนถงึความเปนจรงิในการปฏิบัตภิารกจิในการใหบรกิารประชาชน 

จากการประเมินดังกลาวในแตละครัง้จะสงผลการประเมินในทางบวก ก็ไมทําใหเทศบาลเมืองได

รับรูถงึจุดดอยของทองถิ่น และไมสามารถปรับปรุงการใหบรกิารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพได 

ในขณะที่เทศบาลเมืองมีการจางสถาบันการศกึษาหรอืเอกชนมาประเมินการใหบรกิารและความ

พึงพอใจจากประชาชนผูมารับบริการ มีการดําเนินการนอย เนื่องจากขาดงบประมาณในการ

สนับสนุนจึงสงผลทําใหเทศบาลเมืองบางสวนยังไมมีการปรับปรุงการใหบรกิารที่มีประสทิธภิาพ

ตรงกับความตองการของประชาชน ตามกราฟที่ 25 และกราฟที ่26 
 จากกราฟที่ 25 และกราฟที ่26 พบวา การบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีตามมาตรฐาน

การบรกิารสาธารณะในภาพรวมดานการประเมินผลการปฏิบัตกิารอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 

3.33 โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน มีระดับอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.55 แต

ในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรฐานการบริการสาธารณะในระดับปานกลางคือ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาล และในประเด็นของการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการโดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.34 และ 3.09 ตามลําดับ 

กราฟท่ี 25 ระดับการบริหารงานดานการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลเมอืง 
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กราฟท่ี 26 ภาพรวมการบริหารงานดานการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลเมอืง 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

สรุปผลการสัมภาษณและการสังเกตการณ พบวา การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ

ของเทศบาลเมืองในการใหบริการสาธารณะในสวนของการประเมินผลการดําเนินงานของ

บุคลากรในการปฏิบัตภิารกิจตามนโยบายหรอืกิจกรรมโครงการของกลุมนักการเมืองทองถิ่น

และกลุมผลประโยชนมีการติดตามการประเมินโครงการที่ทางเทศบาลเมืองใหความสําคัญ

เปนพิเศษ เนื่องจากเพื่อลดการถูกตรวจสอบ ความโปรงใส ในการปฏิบัติงานจากหนวยงาน

ภาครัฐ หรอืสํานักงานตรวจเงนิแผนดินและสํานักงานปองกันการทุจรติในภาครัฐ ในสวนของ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบรกิารเทศบาลเมืองมีการติดตั้งกลองรับฟง

ความคิดเห็นเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัตงิานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่นในการใหบรกิารสาธารณะ  
 

กราฟท่ี 27 การบริหารงานตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี
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 สรุปผลการศึกษาในภาพรวม ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

เมืองมีการใหบรกิารและใหความสําคัญตอการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง 

ในระดับปานกลาง เปนผลมาจากดานหลักประโยชนสุขของประชาชนในระดับมาก การ

บริหารใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจในระดับปานกลาง การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ

และความคุมคาตอภารกิจในระดับนอย การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในระดับมาก การ

ปรับปรุง ทบทวนภารกจิในระดับมาก การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในระดับนอยมาก และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับปานกลาง ที่

การบรหิารงานกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองทั่วประเทศมีการบริหารงานที่เปนไปใน

ทศิทางเดยีวกันและสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกตการณเทศบาล

เมืองทั่วประเทศ 

 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมตฐิานการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุ                     

              การบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่น 
 

 การบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยคําสั่งที่ มท 0812/ว 

508  การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 มาตรา 6 (กระทรวงยุติธรรม ม.ป.ท., 2549) การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายเพื่อหลักประโยชนสุขของ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน มีการปรับปรุงภารกจิของสวนราชการใหเขากับสถานการณโดยที่

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการรวมทั้งการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารงานเทศบาลเมือง มีการ

จัดรูปแบบองคกรใหกะทัดรัดการบริหารงาน แบบเอกชน มีความสามารถในการแขงขันมีการ

ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองที่เนนการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์  เกิด

ประสทิธภิาพในการใหบรกิารประชาชน  ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยในการใหเทศบาลเมือง

บริหารงานเปนคําสั่งที่มีขอบขายในการบริหารงานที่กวาง ในขณะที่หลักธรรมาภิบาลมีอยู 7 

หลักโดยยังไมมีผลการวจิัยรับรองวาการบรหิารงานเทศบาลเมืองที่มีความสัมพันธตอการบรรลุ

ตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น และการเช่ือมโยงความสัมพันธกันอยางไร 

 การบริหารงานเทศบาลเมืองตองมีการปฏิบัติภารกิจในการใหบริการประชาชน เพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
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กจิการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับ

ประชาชนมากกวา สวนราชการสวนภูมิภาค หรอืหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการใหบริการ

ประชาชนเพือ่ตอบสนองใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เทศบาลเมืองตองใหความสําคัญ

เปนกรณีพิเศษในการจัดบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานในการบริหารงานเทศบาลเมืองที่มีอยู

หลายดานประกอบดวย 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ในการดําเนนิโครงการกอสรางซอมแซมถนน 

ทางเดินและทางเทาที่ชํารุดเสียหาย การใหบริการไฟฟาสาธารณะ ขอมูลทางระบายน้ํา การ

จัดหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค 2) การสงเสริมคุณภาพชีวิต ในการสงเสริมพัฒนาเด็ก

และเยาวชน การสงเสรมิผูสูงอายุ การสงเสริมกีฬา การสงเสริมสาธารณสุข การสงเสริมสตรี

และการอาชีพ 3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียม

ความพรอมบุคลากรและอุปกรณในการซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  4) การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ในการสงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม การรณรงคในการปลูกฝง

จติสํานกึใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม  5) การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่น และ

การทองเที่ยว ในการบรหิารงานเทศบาลเมืองในดานเหลานี้ทุกเทศบาลเมืองตองมีการปฏิบัติเพื่อให

สอดคลองกับการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นและทองถิ่นตองรับผิดชอบในการจัดการ

บริหารของเทศบาลเมืองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การใหบริการสาธารณะและการ

พัฒนาทองถิ่นตองเปนไปอยางตอเนื่องรวมถงึสามารถแกปญหาใหกับประชาชนในทองถิ่นอยาง

เทาเทยีมกัน การบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลกุารบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น 

โดยองคกรปกครองทองถิ่นกําหนดหนาที่ในการใหบรกิารเพื่อแกปญหาความเดอืดรอนใหกับ

ประชาชนในทองถิ่น ขณะที่เทศบาลเมืองมีการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสารธารณะ

หลายดานและไมรูวาดานใดบางที่สามารถบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงมีขอ

คําถามการวจิัย วาการบรหิารงานเทศบาลเมือง ซ่ึงมีอยู 5 ดานประกอบดวย 1) โครงสราง

พื้นฐาน 2) การสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 4) การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 5) การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

และการทองเที่ยว โดยที่ยังไมมีรายงานการวิจัยวาการบริหารงานตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะทัง้ 5 ดานจะมีดานไหนบางที่สามารถบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี ที่

มีอยู 7 หลักประกอบดวย 1) หลักประโยชนสุขของประชาชน 2) การบริหารงานเพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 3) การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกจิ  4) การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  5) การปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมือง 6) การ

อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 7) การประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน โดยที่ยังไมมีรายงานการวจิัยวาการบรหิารงานเทศบาลเมืองที่มีอยูหลายดานนั้น

และมีดานใดบางที่จะบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดใีนหลักใด โดยผูวิจัยตองการ
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พิสูจนวาการบรหิารงานเทศบาลเมืองจะบรรลุกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นไดอยางไร ซ่ึง

การบรหิารงานเทศบาลเมืองอาจไมบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีครบทุกดาน โดย

งานวจิัยฉบับนี้ตองการตอบคําถามการวจิัยวา การบริหารงานเทศบาลเมืองมีความสัมพันธ

ในสวนงานใดบางที่จะบรรลุหลักกิจการบานเมืองที่ดี 7 ประการ จึงมีการตั้งสมมติฐานข้ึน

ดังนี้ 

 1. การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ

การบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

  2. การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ

การบรรลุหลักการบรหิารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลตามหลักบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

 3. การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ

การบรรลุหลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจตาม

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

 4. การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ

หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

  5. การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ

การปรับปรุงภารกจิเทศบาลตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

  6. การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ  

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  

  7. การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับ

การประเมินผลการปฏิบัตกิารตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในการบริหารงานทองถิ่น ที่

เทศบาลเมืองมีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีจงึไดมีการกําหนดกติกาใหมของการบริหาร

ราชการแผนดินข้ึนในรูปแบบของ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มีผลบังคับใชมาตัง้แตวันที่ 10 ตุลาคม 2546 เพื่อผลักดันให

เกดิการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการทํางาน รวมทั้งวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร

ภาครัฐ  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 ไดกําหนดขอบเขต แบบแผน และวิธีปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี(Good Governance) โดยยดึประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centered) ซ่ึง การ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ก็คือ การปฏิบัติราชการเพื่อบรรลุเปาหมายหลักอยางนอย 7 
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ประการ ประกอบดวย เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ               

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ

จําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมินการปฏิบัติราชการในการ

ใหบรกิารสาธารณะในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ทั้งนี้ไดมีการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อ

ทดสอบสมมตฐิานการวจิัยโดยที่มีการวเิคราะหในแตละสมมตฐิานที่ตัง้ไว โดยผูวิจัยไดมีการ

บันทึกรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตการณจาก

เทศบาลเมืองทั่วประเทศ รวมถึงการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ โดยอาศัยการสัมภาษณ

นายกเทศมนตรีเมืองและปลัดเทศบาลเมืองทั่วประเทศเพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห

สถติ ิCanonical ซ่ึงตัวเลขทางสถติทิี่ปรากฏในการวเิคราะหเปนการยืนยันขอเท็จจริงหรือขอ

ขัดแยงจากปรากฏการณจริงที่เกิดข้ึนตามเทศบาลเมืองทั่วประเทศ ในการบริหารงาน

เทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ดังนี้ 

 สมมตฐิานท่ี 1 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น     

 ในสมมตฐิานที่ 1 การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยวมีความสัมพันธการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น 

ดานหลักประโยชนสุขของประชาชน ซ่ึงมีองคประกอบอยู 8 ประการ ผูวจิัยตองการพิสูจนให

เห็นวาการบรหิารกจิการบานเมืองที่บรรลุหลักประโยชนสุขของการบริหารกจิการบานเมืองที่

ดขีองทองในองคประกอบ 8 ประการนี้มีอะไรบาง ดังนี้  

 1.  การเปดเผยขอมูลขาวสาร เทศบาลเมืองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

องคประกอบดังนี้ มีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลเมืองเบตง ที่ 

621/2552 (รายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเบตง, 2552) โดยให

ผูที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่รับเรื่องราว ในการประสานการอํานวยความสะดวกใหบริการ

ประชาชนที่ขอรับขอมูลขาวสารของเทศบาลเมือง มีศูนยบริการขอมูลขาวสาร (One Stop 

Service) ในการใหบรกิารงานทะเบยีนราษฎร การจัดระบบการใหบรกิารขอมูลขาวสาร ไดแก

แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจายประจําป รายงานการ

ประชุมสภา รายงานผลการปฏิบัตงิาน ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเพื่อการตรวจสอบที่เทศบาล
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เมืองจัดทําขอมูลในการบรหิารงานใหกับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง โดยที่มีการจัดใหมี

ชองทางการเขาถงึขาวสารอยางแพรหลาย ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พุทธศักราช 2540 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .810.5/667 (ธวัชชัย ฟกอังกูร, 2548, 

หนา 298-299) ที่หนวยงานของรัฐตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ตองการรับรู

ดวยความรวดเร็ว และแลวเสร็จภายในวันทีข่อรับบรกิาร ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณและการ

สังเกตการณที่เทศบาลเมืองมีการใหขอมูลในการบริหารงานเทศบาลเมืองรวมถึงขอมูลที่

ประชาชนทั่วไปมาขอรับบรกิารจะมีเจาหนาที่ในการใหบรกิารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ

บริหารงานเทศบาลเมืองมีความสัมพันธกับองคประกอบการเปดเผยขอมูลขาวสาร ดาน

โครงสรางพื้นฐาน และการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม (แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง, 

2554-2556,หนา 14) ที่มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในการดําเนินโครงการกอสราง

ถนน ตามประกาศเทศบาลเมืองสามพราน ในการประมูลการจางเหมา ค.ส.ล. ถนนสามพราน 9 

ซอย 7 ดวยระบบ e-Auction (ไพบูลย ภุชชงค,  สัมภาษณ ,18 มีนาคม 2556) ในการเปดเผย

ขอมูลผานทาง Web side ของเทศบาล ในรายละเอียดการดําเนินโครงการ รวมถึงการดําเนิน

โครงการอบรมซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชนในทองถิ่นเพื่อลด

อุบัตเิหตุทางทองถนนเพื่อยกระดับ อปพร. โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช  2550 (ฐตินิันท เจรญิอาจ, สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2556) การ

เปดเผยขอมูลผานทางเสียงตามสาย ในขณะที่มีการประชาสัมพันธดานสงเสรมิคุณภาพชีวติ การ

สงเสรมิกจิกรรมผูสูงอายุเปนประจําทุกเดอืน การยกฐานะคุณภาพชีวติใหกับเด็กและเยาวชนมี

การจัดตัง้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง Web Side ของเทศบาล

เมืองใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ในขณะที่การสงเสริมอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและการ

ทองเที่ยวมีความเกี่ยวของกับดานการเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมีการปฏิบัติ   

ในระดับนอย 

 2.  การจัดชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสาร ในการจัดชองทางสําหรับ

การเผยแพรขอมูลขาวสาร ของเทศบาลเมือง มีชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารการปฏิบัติราชการ

ทุกเรื่องโดยประชาชนทั่วไปสามารถตรวจดูได โดยที่เทศบาลเมืองควรมีการเปดเผยขอมูลในเรื่อง

งบประมาณรายจายของเทศบาลเมืองควรประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบหรือมีการจัดใหมีการ

ทําปายแสดงรายการโครงการตางๆ ในการประชาสัมพันธ ซ่ึงมีชองทาง 8 ชองทางสําหรับการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร ประกอบดวย บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน ในการติดประกาศ

โครงการกอสราง การรับสมัครบุคลากรทองถิ่น การประชาสัมพันธการทองเที่ยวในแตละเทศกาล

ที่สําคัญ  สื่อสิ่งพิมพขาวสารของเทศบาลเมืองในการนําเสนอขาวสารในการบริหารงานของ



 

 

259 

ทองถิ่น การประกาศการประมูลการจัดช้ือจัดจางการดําเนนิโครงการที่สงผลกระทบตอประชาชน

ในทองถิ่น ตามประกาศเทศบาลเมือง (ปรีชา จันทรวงทอง, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2556) หอ

กระจายขาว/เสยีงตามสายในการประชาสัมพันธในโครงการหรือกิจกรรมที่เปนของทองถิ่นในการ

เผยแพรผานทางวิทยุชุมชน และวิทยุกระจายเสียง ในการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารการ

ดําเนินงานการบริหารงานใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับรู (ฉัตรชัย ทิมกระจาง, สัมภาษณ, 23 

เมษายน 2556) ในขณะที่การจัดชองสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารยังมีปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากบุคลากรทองถิ่นยังขาดความรูความเช่ียวชาญ ขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนในการจัด

ชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารทาง Web Side  และโทรทัศน/ เคเบิ้ลทีวี ที่ยังไมมีความ

พรอมในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยการบรหิารงานเทศบาลเมืองใหความสําคัญมาก ไดแกการ

สงเสรมิคุณภาพชีวติและการสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว 

ที่มีการเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรณรงคดูแลสุขภาพของครอบครัว การให

ความรูในเรื่องของสาธารณสุข การรณรงคใหประชาชนมีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในทองถิ่นใหมากข้ึน (กรีตศิักดิ์ ภูเกาลวน, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 

2556) ในขณะที่การบริหารงานทางดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเกี่ยวของกับการจัดชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูล

ขาวสารของการบรหิารงานเทศบาลเมืองนอย 

 3.  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  เทศบาลเมืองมีมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ตามหนังสือราชการที่ มท 0814/6157 (สาโรช คัชมาตย, 2547,หนา 320-321) เรื่องการ

ตรวจสอบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกลุมตรวจสอบภายใน

ระดับกระทรวง กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ที่ มท 0216 /ว2168 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 

2547 แจงวาคณะกรรมการตรวจสอบภายในไดรับรายงานการสรุปผลการสอบทานการ

ปฏิบัต ิการเงนิ การบัญชีและการบรหิารพัสดุสวนราชการ การรายงานผลครบถวน เปนไป

ตามระเบยีบแตรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปรากฏวายังมีขอบกพรองที่ยังเกิดจากการ

ปฏิบัตงิานที่ยังไมเปนไปตามระเบยีบของทางราชการเปนจํานวนมาก และเปนขอบกพรองที่

เกดิข้ึนในลักษณะเดมิ จงึใหมีการกําซับใหมีการสอบทานและปฏิบัตงิานใหเปนไปตามระเบยีบ

อยางเครงครัดตามองคประกอบ ดังนี้ สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความ

เสี่ยง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การตดิตามประเมินผลโดยที่ผูบริหาร

ทองถิ่น มีการแตงตัง้คณะทํางานในระดับยอยและระดับองคกรในการติดตามการดําเนิน ไดมี

เจาหนาที่ประจําในการตดิตามการดําเนนิโครงการที่สงผลกระทบตอประชาชนในทองถิ่น จาก

การสัมภาษณผูบรหิารทองถิ่นในการตดิตามการประเมินความเสี่ยง ความคุมคาตอภารกิจก็ไม

ประสบความสําเร็จในการใหบริการ  (ปลัดเทศบาลเมืองสกลนคร, สัมภาษณ, 8 เมษายน 2556) 
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เทศบาลเมืองมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง คุณภาพและความคุมคาตอภารกิจในการ

ตดิตามโครงการที่สงผลกระทบตอทองถิน่ ในบางเทศบาลเมืองไมมีเจาหนาที่ในการตดิตามการ

จัดระบบควบคุมภายในมีแตเพียงตําแหนงแตไมมีบุคลากรในการปฏิบัตหินาที่ ในการตดิตามการ

ตรวจสอบโครงการที่สงผลกระทบตอสาธารณะอยางตอเนื่อง โดยเทศบาลเมืองมีการมอบหมาย

งานภารหนาที่ในการตดิตามการควบคุมและการตรวจสอบใหกับสํานักปลัดปฏิบัติราชการแทน

กรณีที่ไมมีเจาหนาที่ประจํา การบริหารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐานบรรลุ

องคประกอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักประโยชนสุขของประชาชนในการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นมีการติดตามการดําเนินโครงการกอสรางถนน การ

ซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย การกอสรางทางเดนิ การกอสรางทางเทา การขุดลอกคูคลอง การ

จัดหาแหลงน้ําอุปโภคและบรโิภคมีการตดิตามการปฏิบัตงิานที่ครบองคประกอบของการจัดวาง

ระบบควบคุมภายใน (เธยีรไชย กรกชมาศ, สัมภาษณ, 23 เมษายน 2556) ในขณะที่การสงเสริม

อาชีพ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

สงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวที่ไมเกี่ยวของกับการวาง

ระบบควบคุมภายในที่มีการใหความสําคัญตอการบรหิารงานเทศบาลเมืองในระดับนอย 

  4.การรับฟงความคดิเห็นของประชาชน ตามหลักประโยชนสุขของประชาชนไดมี

การแตงตั้งเจาหนาที่ในการเปดรับเรื่องรองเรียนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน

ทองถิ่นรวมที่มีความหลากหลายที่สามารถรับเรื่องรองเรยีนผานทาง Web Side  ของเทศบาล  

โทรศัพท  ตูรับเรื่องรองเรยีน/กลองรับความคิดเห็น การจัดทําประชาคมสํารวจความคิดเห็น

การเขารวมรับฟงการประชุมสภา รวมถึงการลงพื้นที่ของผูบริหารทองถิ่นและบุคลากร

ทองถิ่นตามนโยบายผูบรหิารหรอืโครงการเทศบาลเมืองเคลื่อนที่พบประชาชน ประชาชนใน

ชุมชนสามารถรองเรยีนและเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นแสดงความคิดเห็นที่ตองการให

ทองถิ่นมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับยุทธศาสตรนโยบายของผูบริหารโดยมี

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาในแตละชุมชน มีการบันทึกเปนขอความลายลักษณ

อักษร ผานข้ันตอนตามระเบยีบของสํานักปลัดเปนผูรับผิดชอบในการติดตามการแกปญหา

การรองเรยีนและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวนําเสนอผูบริหารเทศบาลเมืองใน

การพิจารณา (นายวิทยา เทียมสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 เมษายน  2556) โดยที่การรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นก็ยังคํานงึถงึ กลุมเครอืญาต ิกลุมผลประโยชน ที่มีความใกลชิด

กับผูนําทองถิ่นทําใหการบรหิารงานเทศบาลเมืองบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนดานการรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติที่มีการแสดงความคิดเห็น

และประชาชนในทองถิ่นตองการใหเทศบาลเมืองเขามามีสวนในการดูแลตั้งแตเด็กแรกเกิดจนถึงการ

ถึงแกกรรม มีการออกตรวจสุขภาพผูสูงอายุทุกเดือนในแตละชุมชน ในขณะที่เทศบาลเมืองที่มี
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ความพรอมก็มีการถายโอนสถานศกึษาหรอืการกอตัง้ศูนยเด็กเล็กที่มีครบทุกเทศบาลเมืองในการ

สงเสรมิทางดานการศกึษา ในขณะที่โครงสรางพื้นฐานก็มีการรองเรียนเม่ือเกิดการชํารุดเสียหาย 

(เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2552, หนา 12) โดยที่ประชาชนในทองถิ่นตองการใหมีการจัดงบประมาณ

สนับสนุนทางดานโครงสรางพื้นฐานใหมากข้ึน ในขณะที่การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

และการทองเที่ยวที่ไมเกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นที่เทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอการบรหิารงานในระดับนอย 

 5.การบริหารงบประมาณ เทศบาลเมืองตองมีการจัดทํารางงบประมาณรายจาย

ประจําปใหเปนไปดวยความเรยีบรอย มีประสทิธภิาพ สามารถตอบสนองความตองการและ

แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนได โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นและแผน

ยุทธศาสตรจังหวัด ตามหนังสือราชการ ที่ มท 0808.2/ว 2534 (อนุชา โมกขะเวส 2547,

หนา 121)  ในการจัดทํางบประมาณตองแลวเสร็จโดยเสนอตอคณะผูบริหารเทศบาลเมือง

และผูบรหิารทองถิ่นตองเสนอรางงบประมาณรายจายตอสภาเทศบาลเมืองภายในวันที่ 15 

สิงหาคมของทุกป เพื่อใหงบประมาณประกาศใชไดทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป 

ผูบรหิารทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นที่ปฏิบัตหินาที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการงบประมาณ 

ตองมีการสรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบทัง้ทางภาครัฐ เอกชนและหนวยงานของรัฐที่

ตองการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น (อดิเทพ จริยเวชชวัฒนา, สัมภาษณ 26 เมษายน 

2556) ผูใหสัมภาษณมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่รวมถึงการ

สังเกตการณของผูวิจัยที่ไดลงพื้นที่ในการทําวิจัย จากการศึกษาพบวา เทศบาลเมืองมี

เจาหนาที่สํานักงานตรวจเงนิแผนดนิมาตรวจในเรื่องของการทุจรติ ความไมโปรงใส ที่มาจาก

การรองเรยีนของภาคสวนตางๆ ในการใหขอมูลรวมถงึการตรวจสอบประจําปงบประมาณที่

ผูตรวจสํานักตรวจเงนิแผนดนิมาตรวจ สงผลใหการปฏิบัติงานของขาราชการทองถิ่นปฏิบัติ

หนาที่เปนไปตามระเบยีบและข้ันตอนการปฏิบัตงิานตามที่รัฐไดกําหนดตามหนังสือราชการที่ 

สค 52102/1587 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 (เทศบาลเมืองกระทุมแบน, 2552, หนา 1) ที่ให

เทศบาลเมืองแสดงสถานะการเงนิและงบประมาณประจําป 2552  สงผลใหการบริหารงาน

เทศบาลเมืองมีความสัมพันธกับหลักประโยชนสุขของประชาชนดานการบริหารงบประมาณ 

โดยที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในการบรหิารงานดานโครงสราง

พื้นฐานที่เทศบาลเมืองตองมีการซอมแซมเม่ือเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 

การแกไขปญหาความเดอืดรอนและการสงเสรมิคุณภาพชีวิตในการใชงบประมาณสวนใหญ

ในโครงการกจิกรรมผูสูงอายุ เด็กกําพรา และสนับสนุนทุนการศกึษา การตัง้งบประมาณเพื่อ

ลดปญหาอาชญากรรม การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ตามคําสั่งกระทรวง มหาดไทย ที่ 
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มท 0808.3/ว 1082  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซ่ึงสอดคลอง (ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ, 

สัมภาษณ, 2 เมษายน 2556) ในการบรหิารงบประมาณตอการพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง  

ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากทาง

ภาครัฐบาลอยางตอเนื่องความลาชาในการเบกิจายงบประมาณ มีผลตอการดําเนินโครงการ

ตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองใหบรรลุตามเปาหมายที่เทศบาลเมืองไดตั้งไว (เทศบาล

เมืองสุรินทร, 2553, หนา ก7) ในขณะที่การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับการบรหิารงบประมาณที่

เทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบรหิารงานในระดับนอย 

 6. การบริหารพัสดุ  เทศบาลเมืองมีการดําเนินโครงการดานการบริหารพัสดุ การ

ดําเนินโครงการตองมีความโปรงใสตามหนังสือสั่งการที่ มท.0313.4/ว 15000 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2552 ใหมีการจัดทํารายงานการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง ตอผูสั่งจาง โดยที่มีการแตงตัง้

ผูแทนชุมชนเขามาเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง มีการเผยแพรหลักเกณฑเอกสาร ประกาศให

เปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการจัดทําปายในสถานที่งานกอสรางในพื้นที่ จัดทําทะเบียน

ครุภัณฑ และการจัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางทุกเดือนเพื่อใหประชาชนเขามาตรวจสอบได 

(ภัทธาพร สุวรรณปาน,สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2556) รวมถึงการตรวจสอบของเจาหนาที่

สํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ ที่ ตก.0002/ว 138 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2545 ในการขอความรวมมือ

ในการปฏิบัตงิานของเทศบาลเมืองในการตรวจสอบการบริหารพัสดุและสํานักงานปองกันการ

ทุจรติในภาครัฐ ทําใหการบรงิานของเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐาน การจัดระเบียบชุมชน

และสังคมมีความสัมพันธมุงเนนไปในดานการบริหารงานทางดานพัสดุในระดับมาก ซ่ึง

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกตการณ  (กิตติ  โตวิวัธ,  

สัมภาษณ, 27 เมษายน 2556) ผูใหสัมภาษณมีการปฏิบัตงิานในดานการบรหิารพัสดุเปนไปตาม

ระเบยีบตามกฎหมายที่กําหนด การใชวธิกีารจัดซ้ือหรอืจัดจางโดยวธิใีดในระหวางวธิตีกลงราคา 

วธิสีอบราคาและ วธิกีารประกวดราคา ข้ึนอยูกับวงเงินที่จะซ้ือหรือจางในแตละครั้ง ซ่ึงจะตอง

ระบุไวในรายงานขอซ้ือหรือขอจางในแตละครั้ง ซ่ึงจะตองระบุไวในรายงานขอซ้ือหรอืขอจางตาม

ระเบียบ ฯ นอกจากนั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 

กําหนดใหเพ่ิมวิธีการซ้ือหรือจางอีก 1 ประเภท คือ วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การกําหนด

แนวทาง ข้ันตอนและหลักเกณฑสําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Auction) กําหนดประเภทพัสดุที่จัดหา ไดแก พัสดุประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง เชน เครื่องพิมพ ที่ตอง

มีการปดประกาศใหประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลดวยความเปนธรรม
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อยางเทาเทียมกัน (อัมพร ผิวฝาย, สัมภาษณ, 12 มิถุนายน 2556) สงผลใหการบริหารงาน

เทศบาลเมืองบรรลุการบรหิารงานดานพัสดุตามหลักประโยชนสุขของประชาชน ในขณะที่การ

สงเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณที่เทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอการบรหิารงานในระดับนอย 

  7. การตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามหลักประโยชน

สุขของประชาชน เทศบาลเมืองมีการตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําปที่มี

ความสัมพันธมุงเนนไปที่การบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการ

สังเกตการณ พบวา การถายโอนงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองมีการตรวจสอบ

จากเจาหนาที่ของสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิและสํานักงานการปองกันการทุจริตในภาครัฐที่มี

เจาหนาที่มาตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําป เพื่อลดการทุจริตของ

ผูบรหิารทองถิ่นรวมถงึขาราชการทองถิ่นที่ตองมีการเปดเผยหลักฐานใหประชาชนทราบตาม

ระเบียบข้ันตอนการเผยแพรขอมูลขาวสาร (มาย ไชยนิตย, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2556) 

ประเด็นปญหาที่สําคัญ คอืการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณเปนเรื่อง

ที่ผูบรหิารทองถิ่นไมนําขอมูลรายละเอียดมาตดิประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบไดทั้งหมด จาก

การสัมภาษณ พบวาการถายโอนงบประมาณรายจายประจําปมีการดําเนินการถายโอนมาก

ที่สุด  เนื่องจากจํานวนเงินที่ใชจายในการดําเนินโครงการของเทศบาลเมืองที่มีจํานวนเงิน

คงเหลือมากก็มีการโอนเงินขามหมวดรายจายเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น 

และการตรวจสอบหลักฐานของการโอนงบประมาณรายจายประจําปตองมีความถูกตอง

เปนไปตามระเบยีบที่รัฐไดกําหนด สงผลตอการบริหารงานเทศบาลเมืองบรรลุการตรวจสอบ

หลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําป ตามหลักประโยชนสุขของประชาชนตามมาตรฐาน

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ในขณะที่การจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการ

สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณที่

เทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบรหิารงานในระดับนอย 

 8. การตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 

เทศบาลเมือง มีการตรวจสอบหลักฐานการช้ีแจงของเจาหนาที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินและ

สํานักงานปองกันการทุจรติในภาครัฐในการตรวจสอบหลักฐานในการดําเนินการใหเปนไปตาม

ระเบียบซ่ึงสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่มีความสัมพันธนอยในการใหบริการดานการ

บริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อหลักประโยชนสุขของประชาชนโดยการสัมภาษณและการ

สังเกตการณของผูวจิัย พบวา เทศบาลเมืองมีการตรวจสอบหลักฐานการช้ีแจงงบประมาณที่ตอง
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มีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระเบียบข้ันตอนที่รัฐไดกําหนด เนื่องจากมีการติดตามการ

ตรวจสอบในดานความโปรงใส การทุจรติในการแกปญหาการการดําเนินโครงการที่สงผลกระทบ

ตอสาธารณะชนในทองถิ่นที่มีผลมาจากการถายโอนงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นที่จะตองมี

การช้ีแจงในการประชุมสภาของทองถิ่นรวมถงึการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับรูถึง

การบรหิารงานเทศบาลเมือง (นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล, สัมภาษณ, 2556) โครงสราง

พื้นฐานมีการตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณจากการดําเนินโครงการ

กอสรางที่มีขนาดใหญที่ผูบรหิารทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นใหความสําคัญเปนพิเศษ ในขณะ

ที่การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่น และการทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณที่เทศบาลเมืองและให

ความสําคัญตอการบรหิารงานในระดับนอย 

  สรุปผลการวเิคราะหไดวาการบรกิารกจิการบานเมืองที่ดดีานโครงสรางพื้นฐานที่สงผล

และมีความสัมพันธกับการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่นไดมาก ประกอบดวย การบรหิารพัสด ุและดานการตรวจสอบหลักฐาน

การโอนงบประมาณรายจายประจําปที่มีความสัมพันธมุงเนนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการ

ตดิตามการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิและสํานักงานปองกันการทุจริตในภาครัฐ 

โดยที่ผูบริหารทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นที่เกี่ยวของ ใหความสําคัญเปนพิเศษ ตองมีการ

ปฏิบัตใิหเปนไปตามระเบยีบข้ันตอนตามที่กฎหมายไดกําหนด รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนและ

สังคมมีความสัมพันธมุงเนนไปในทิศทางเดียวกับการบริหารงานดานพัสดุและดานการ

ตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําปในระดับปานกลาง ในขณะที่การสงเสริม

คุณภาพชีวติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นมีความสัมพันธไปในทศิทางเดยีวกันนอยมาก ดานการบริหารงบประมาณ การจัดชองทาง

สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การตรวจสอบหลักฐานการ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการเปดเผย

ขอมูลขาวสารมีการดําเนนิการที่มีความสัมพันธที่มุงไปในทศิทางเดยีวกันในระดับนอย สอดคลอง

กับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกตการณ 
เม่ือพิจารณาจากตารางหาคาความสัมพันธระหวางการบริการงานเทศบาลเมืองเพือ่บรรลุ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยรวมมีความสัมพันธในระดับปานกลางเปนผลมากจากการ

บริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับการบริหารงานดานพัสดุและการตรวจสอบ

หลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําปที่ทําใหเกิดความสัมพันธข้ึนสวนตัวแปรยอยในดาน

หลักประโยชนสุขของประชาชน เทศบาลเมืองไมไดคํานึงถึงการบริหารงานเพื่อบรรลุการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี สอดคลองกับการสัมภาษณ (ฉัตรชัย ทิมกระจาง, สัมภาษณ, 23 เมษายน 
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2556) และสอดคลองกับผลงานวิจัยในความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความสุจริต 

ความโปรงใส และสทิธขิองประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการติดตามและการตรวจสอบที่สะทอนอยู

ในหลักเจตนารมณในรัฐธรรมนูญและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดแีละสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 (มนตร ีโสคตยิานุรักษ, 2551, หนา 10-13) 

ตัวแบบท่ี 13 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับหลักประโยชนสุข 

                     ของประชาชนตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองเทศบาล 

 

 

สรุปความสัมพันธ Canonical  ระหวางการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับความสัมพันธ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ดังนี้ 

 โครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธ การจัดระเบียบชุมชนและสังคมกับหลักประโยชน

สุขของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการบรหิารและการตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณ

รายจายประจําปโดยทีเ่ทศบาลเมืองใหความสําคัญในการปฏิบัติงานเปนพิเศษ ซ่ึงไมเกี่ยวของ

กับการเปดเผยขอมูลขาวสาร ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร การวางระบบควบคุมภายใน 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การบรหิารงบประมาณและการตรวจสอบหลักฐานการช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจายประจําปที่มีการปฏิบัตงิานเปนไปตามหนาที ่

  IV การ

บรหิาร 

งาน

เทศบาล

เมอืง 

DV1  

หลัก

ประโยชน

สุขของ

ประชาชน 

0.435 

  IV4  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

         และส่ิงแวดลอม 
 
    

DV1.4 การรับฟงความคดิเห็น 

 

  .042 

.005 

 

DV1.3 การจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน 

DV1.2  การจัดชองทางสําหรับเผยแพร
ขอมูลขาวสาร 

 

DV1.5  การบริหารงบประมาณ  

 

  IV2  การสงเสรมิคุณภาพชวิีต 

.355 

.038 

  .246 

 .309 

 .668 

  IV5  การสงเสรมิศาสนาศิลปะวัฒนธรรม  

ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว .100 

.755 
DV1.1 การเปดเผขอมูลขาวสาร 

 
 
 

 
 .045 

  -.107 

DV1.8  การตรวจสอบหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
   -.105 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

บุคคลกลุมปลัดเทศบาลเมือ: (สัมภาษณ) 

บุคคลกลุมนายกเทศบาลเมอืง (สัมภาษณ) 

จรัส สุววรมาลา, 2549, หนา 17-19 

อัมพร  ผิวฝาย (สัมภาษณ) 

ฉัตรชัย ทมิกระจาง (สัมภาษณ) 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

อดิเทพ  จริยเวชวัฒนา (สัมภาษณ) 

วุฒิสาร ตันไชย, 2544, หนา 79-85 กิตติ โตววิัช (สัมภาณ) 

DV1.6 การบรหิารพัสดุ 

 

DV1.7  การตรวจสอบหลักฐานการโอน

งบประมาณรายจายประจําป   

IV1 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

IV3  การจัดระเบยีบชุมชนและ

สังคม 

มาย ไชยนิตย  (สัมภาษณ) 

   -.438 
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 การสงเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ไมเกี่ยวของกับการบริหารทางเพื่อการบรรลุ

หลักประโยชนสุขของประชาชนในการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีเทศบาลเมืองทั่วประเทศให

ความสําคัญนอยและคงยังเปนปญหาตอไปของเทศบาลเมือง 

 สมมตฐิานท่ี 2 การบริหารงานเทศบาลเมอืงตามมาตรฐานบริการสาธารณะ มี

ความสัมพันธกับการบรรลุหลักการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

เทศบาลตามหลักบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น  

 ในสมมตฐิานที่ 2 การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และดานการสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรม

และการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ดาน

หลักการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ ซ่ึงมีองคประกอบอยู 9 ประการ ผูวิจัย

ตองการพิสูจนใหเห็นวาการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีมีความสัมพันธหลักการบริหารงาน

เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิในองคประกอบ 9 ประการ สามารถอธบิายไดดังนี้  

  1. การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง พ.ศ. 2548 เทศบาลเมืองมีการ

แตงตัง้คณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ตามคําสั่งแตงตั้ง ที่ ปจ 52002/ว 

112  บันทกึขอความเรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุร ี

(แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี, 2551) ซ่ึงสอดคลองกับทุกเทศบาลเมืองที่มีการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง พ.ศ. 2548 ตาม

หนังสอืราชการที่ มท 0822.3/19279 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547 โดยเทศบาลเมืองมีการแตงตั้ง

ครบทัง้ 3 คณะโดยมีการอบรมใหความรูกับประชาชนหรือผูนําชุมชนในข้ันตอนรายละเอียดใน

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองโดยใหความรูวาข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนมี

ความสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นอยางไร โดยที่การจัดทําแผนพัฒนาใหความสําคัญตอการ

บริหารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวรวมถึงโครงสรางพื้นฐานที่มีความสัมพันธตอการแตงตั้ง

องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (นงพรรณ สังขแกว, สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2556) โดย

ที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญตอโครงสรางพื้นฐานในการกอสราง ตามคําสั่งเทศบาลเมือง

กระทุมแบบที่  40/ 2553 การแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิการสอบราคาจางเหมากอสรางวาง

ทอระบายน้ําเขตเทศบาลเมือง ที่ทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการ
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จัดทําแผนเพือ่ใหเกดิความโปรงใสในการดําเนนิโครงการและเปนไปตามระเบยีบที่กําหนด 

 2. เทศบาลเมอืงนําโครงการ/กจิกรรมท่ีเปนขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรือ

แผนชุมชน เทศบาลเมืองไดมีการทําประชาคมของเทศบาล ที่ พจ 52105/ว 498 ลงวันที่ 30 

เมษายน 2551 (เทศบาลเมืองบางมูลนาก, 2551, หนา 2) การเชิญรวมเวทีประชาคมในการ

จัดทําแผนพัฒนา โดยมีการสอบถามความตองการของประชาชนในการดําเนนิโครงการตางๆ 

โดยมีการประชาสัมพันธ  มีการตดิประกาศโดยนําขอสรุปจากการทําประชาคมมาสูข้ันตอนของ

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง (นเิวศน นอยอํ่า, สัมภาษณ, 6 มิถุนายน 2556) สงเสรมิให

ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมการบูรณา

การเปนการเช่ือมตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับปญหาความ

ตองการของประชาชนซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาใหสัมฤทธิ์ผลโดยมีการจัดเวทปีระชาคมทุกครัง้

ที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซ่ึงในการจัดเวทีประชาคมทองถิ่นนั้นเทศบาลไดเชิญประชาคม

ทองถิ่นสวนราชการหนวยงานที่เกี่ยวของรวมในการจัดเวทปีระชาคม เพื่อเปนการรับฟงความ

คิดเห็นและรับทราบปญหาความตองการและขอเสนอจากประชาชนโดยการนําปญหาและ

ความตองการนัน้มาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาในการพิจารณาปญหาของชุมชน

ดานโครงสรางพื้นฐาน และการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีการขุดลอกทอระบายน้ําที่อุดตัน 

สัญญาณไฟจราจรใชงานไมได กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา ถนนชํารุดเปนบางสวน กําจัดแหลง

เพราะพันธุยุง การสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ การสงสงเสริมใหเยาวชนไดรับการศึกษา

มากข้ึน โดยนําปญหาดังกลาวที่สําคัญที่ผูนําชุมชนเห็นวาตองมีการแกไขปญหาความ

ตองการของประชาชนโดยเรงดวน (บรรยงค  เกยีรตกิองชูชัย, สัมภาษณ, 11 เมษายน 2556) 

  3. เทศบาลเมอืงนําโครงการในแผนพัฒนาสามป มาจัดทํางบประมาณการจัดสรร

งบประมาณ การบรหิารงบประมาณไมสะทอนภาระงานภายในพื้นที่ ขนาดรายไดของเทศบาลเมือง 

จึงไมมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งความเปนไปไดในการแทรกแซงจากขาราชการฝายการเมือง 

ทําใหการตัง้หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ จงึไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไวแตเดิม (อนุสรณ 

ลักษณลมาย, สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2556) การบริหารงบประมาณตองมีคํานึงถึงศักยภาพในการ

จัดหารายไดของเทศบาลเมือง และการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาทองถิ่น 

การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมือง ตองเนนงบประมาณรายจายประจําเปนหลักและงบพัฒนา

เปนลําดับรองลงมา โดยที่งบประมาณของเทศบาลเมืองเปนงบประมาณที่ขาดดุลหรือสมดุลในขณะที่

เทศบาลเมืองที่มีขนาดใหญก็มีงบประมาณที่เพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่น (เดช  อิงคสิทธิ์ , 

สัมภาษณ, 9 พฤษภาคม 2556)  การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานเทศบาลเมืองเนนไปที่ดาน

โครงสรางพื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติ และการสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
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และการทองเที่ยวที่มีการจัดโครงการ เทศกาลวันสงกรานต การขุดลอกคูคลอง การซอมแซมถนน 

การรณรงคปองกันไขเลือดออก การสนับสนุนการศึกษาใหกับเยาวชนในทองถิ่นที่เทศบาลเมืองให

ความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น (สุทธพิร  หริัญศริวัิฒน, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2556) ในขณะที่

การจัดสรรงบประมาณในการบรหิารงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเปนไปไดยากเนื่องจากงบประมาณ

ที่ไดมีการจัดสรรเปนงบรายจายประจํา ทีต่องมีการจายเงินเดือนใหกับพนักงานทองถิ่น คาเครื่องใช

สํานักงาน คาน้ํามันเช้ือเพลงิ คาศึกษาดูงานที่เปนงบรายจายประจําที่ทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศมี

ปญหาที่สอดคลองกับการสัมภาษณและการสังเกตการณในการบรหิารงบประมาณของเทศบาลเมือง 

(บุญณรงค กวพัีนธ, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2556) 

 4. เทศบาลเมืองดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวน

ราชการกับผูบริหารทองถิ่น เทศบาลเมืองมีการทําขอตกลงตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ในหนังสอืบันทกึขอความที่ มท 0892.4/ ว 435  ปฏิบัตงิานและมีเปาหมายที่ชัดเจนตลอดจน

มีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานซ่ึงเทศบาล

เมืองควรมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงาน และอาจกําหนดใหมีสวัสดิการและรางวัลแก

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเทศบาลเมือง (ทรงชัย วงษวัชรดํารง, สัมภาษณ, 23 

พฤษภาคม 2556) กําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการ/

พนักงานสวนทองถิ่นกับผูบริหารเทศบาลเมือง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑแนวทางที่

คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.) ไดกําหนดไว

โดยมีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานเปนรางวัลที่กําหนดเปนผลประโยชนกรณีพิเศษ ซ่ึงการจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการใหมีการเจรจารวมกันระหวางผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก  สวน  

กอง หัวหนาฝายเพื่อจัดทําแบบขอเสนอและรายงานผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

ราชการโดยมีแนวทางการปฏิบัตใินการจัดทําแบบขอเสนอตามหนังสอืสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ 

ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 เพื่อนํามาเจรจาและตกลงกับผูบริหาร

ทองถิ่นกําหนดระดับเปาหมาย ผลสําเร็จของงานและเสนอตอจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานเทศบาลเมืองเพื่อใหเกิดการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (พรศรี กิจธรรม, สัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2556) โดยที่การ

บรหิารงานเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพชีวิต ที่มีการใหเจาหนาที่หรือ

พนักงานเทศบาลเมืองดูแลผูสูงอายุในการตดิตอราชการเปนพิเศษและมีความสอดคลองกับทุก

เทศบาลเมืองทั่วประเทศ (มานะ นพสงค, สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2556) 

 5. เทศบาลเมอืงมโีครงการซึ่งไดบูรณาการการปฏิบัตงิานรวมกับเทศบาลเมืองอ่ืน 

เทศบาลเมืองมีการดําเนินการรวมกันที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นในการดําเนนิการจัดโครงการกจิกรรมตางๆ เทศบาลเมืองไดมีการ  บูรณาการใน

การทํางานรวมกันกับหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาคราชการ องคกร

ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสรางเครือขายรวมมือกันในการพัฒนาในการบูรณาการ

รวมกับหนวยงาน ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ (จีระชัย ไกรกังวาน, สัมภาษณ, 5 เมษายน 

2556) โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู สูเมืองไทยแข็งแรง ประจําป 2552 โครงการเฝาระวังและ

สงเสริมทางสุขภาพในโรงเรียน ประจําป 2552 การบูรณาการรวมกับหนวยงานดานการ

สงเสรมิศลิปวัฒนธรรม ประเพณี โครงการจัดงานสงกรานตประจําป (แผนพัฒนาเทศบาล

เมืองวารนิชําราบ 2554-2556, 2556, หนา 21-27) ที่มีความสัมพันธกับการบูรณาการใน

การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศที่มีการบูรณาการรวมกันในการ

พัฒนาบุคลากรทองถิ่นรวมถงึการสงเสรมิทางดานการศกึษารวมกับทางมหาวทิยาลัยในภาครัฐ 

ที่มีการสนับสนุนบุคลากรมาเปนผูแนะนําใหความรูในการจัดการเรยีนการสอน กับทางโรงเรยีนที่

สังกัดเทศบาลเมืองรวมถงึการบูรณาการรวมกับทางโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชนในการให

ความรูในเรื่องการรักษาสุขภาพ มีวทิยากรบรรยายรวมกับทางสาธารณสุขของเทศบาลเมืองใน

การใหความรูกับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง (สริชัิย แตงสกุล, สัมภาษณ, 8 เมษายน 2556) 

 6. การจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมอืง  เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนพัฒนา

ตามประกาศเทศบาลเมืองนครพนม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2548 ในการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลเมืองและ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตองมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรจังหวัดที่เทศบาลเมืองทุก

เทศบาลเมืองตองปฏิบัติตาม (นิวัฒ  เจียวิริยบุญมา, สัมภาษณ, 17 เมษายน 2556) การจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตองมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น

รวมถึงการแกปญหาใหกับประชาชนในสวนรวมตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

(แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบัวใหญ, 2553, หนา 3-4) ผูบรหิารเทศบาลเมืองใหความสําคัญใน

การดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นรวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (สุวัฒน  มานะ

ปญญา, สัมภาษณ, 19 มีนาคม 2556) ที่ใหความสําคัญตอการบริหารงานเทศบาลเมืองในดาน

โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการ

ทองเที่ยวในการจัด งบประมาณสนับสนุนโครงการทางดานการศึกษา การจัดอบรมใหความรู

ทางดานสาธารณะสุข รวมถึงการสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นใหมีการใชสมุนไพรรักษาโรค 

(แผนพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ, 2550, หนา 69) ในขณะที่ดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการขุด

ลอกทอระบายน้ําเพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองที่ทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศมีการ

ปฏิบัตงิานทีส่อดคลองกันทุกเทศบาลเมืองในการใหบรกิารประชาชน 
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 7. การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองมีคําสั่งเทศบาลเมือง

กระทุมแบน ที่ 187/2551 ในการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เมืองกระทุมแบนและในการบริหารงานเทศบาลเมืองทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศตองมีคําสั่ง

แตงตั้งใหมีคณะกรรมการติดตามแผนเพื่อใหการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ (นิวัฒน  ขวัญบุญ, 

สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2556) สอดคลองกับการบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวติที่มี โครงการศูนยพักพิงผูสูงอายุประจําเทศบาลเมือง การสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด  

การจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย  การกอสรางปรับปรุงอาคารเรียนและจัดซ้ืออุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชที่ทันสมัย (รายงานการประชุม ที่1/2552 10 มิถุนายน 2552, 2552, หนา 5) ในขณะที่

งบประมาณในการจัดทําโครงการ/ กจิกรรมตามแผนพัฒนาสามปทําไดไมครอบคลุมเนื่องจากความ

ตองการของประชาชนมีมากแตงบประมาณมีไมเพียงพอ (แผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคําใต 2554-

2556 หนา 150-151) โดยที่การดําเนนิโครงการในแผนพัฒนาสามปมีจํานวนมากทําใหการติดตาม

ประเมินผลแผนลาชา และทําใหการสรุปผลการดําเนนิงานและผลสําเร็จของโครงการ/ กจิกรรมตาม

แผนพัฒนาสามป และโครงการที่ดําเนนิการจรงิในเทศบัญญัติทําใหการตดิตามการดําเนนิโครงการ

ไมผานเกณฑการประเมิน (นายกเทศมนตรเีมืองดอกคําใต, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2556) 

 8.  เทศบาลเมอืงสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่น  การสงเสรมิพัฒนาความรู ความสามารถใหกับขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ใน

การบรหิารงานเทศบาลเมือง ตามหนังสอืบันทกึขอความที่ ปจ 52006/ 574  ลงวันที ่3 สงิหาคม 2552 

(เทศบาลเมืองปราจนีบุร,ี 2552, หนา 1) เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพมนุษยสู

ความเปนเลศิ ในการสงเสรมิทางดานการศกึษาและวัฒนธรรมทองถิ่นซ่ึงสอดคลองกับเทศบาลเมือง

ทั่วประเทศ และทําใหเกดิความสัมพันธระหวางการบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต และการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 และหมวด 6  กําหนดใหมีการการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหดีข้ึน ตรงกับแผนพัฒนาของเทศบาล

เมือง (เสาวนีย  อินนาคกูล, สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2556) เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในขณะที่เทศบาลเมืองมีการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความความรู

ระหวางบุคลากรของทองถิ่น  (สุมมนา มุทธารกิจ, สัมภาษณ, 27 มีนาคม 2556) ในการพัฒนาดาน

วิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาและทัศนศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ (รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
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นายกเทศมนตรเีมืองชลบุร,ี 2552, หนา 4) ในขณะที่มีการเขารวมโครงการของเทศบาลเมืองบุคลากร

ไดมีการจัดทําเอกสารเผยแพรใหกับบุคลากรทองถิ่นมีการดําเนินการที่นอย (ไพฑูรย โพธิ์ทอง, 

สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2556) เนื่องจากบุคคลกรทองถิ่นที่เขารวมโครงการโดยสวนใหญไมไดนําความรู

ที่ไดมาเผยแพรใหกับองคกรโดยที่เทศบาลเมืองมีการจัดตัง้งบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษา

ตอตามคําสั่งที่ 464/2552 ตามโครงการประชุมเชิงวิชาการพัฒนาขาราชการและบุคลากรทางการ

ศกึษาของเทศบาลเมือง (บรรเจดิ  พฤกษะศร,ิ สัมภาษณ, 4 เมษายน 2556) ในการเพ่ิมประสทิธภิาพใน

การใหความรูกับเยาชนในเขตเทศบาลเมืองรวมถึงการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมโครงการของกรม

สงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น (นวัิต เจยีวริยิบุญมา, สัมภาษณ, 17 เมษายน 2556)  

  9. เทศบาลเมอืงเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการประชุมสภาเทศบาล 

เทศบาลเมือง มีการกําหนดหลักเกณฑและวธิกีารใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล

เมืองซ่ึงมีองคประกอบดังนี้  (รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระทุมแบนครั้งที่ 1/2552, 

2552, หนา 2) ในการประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองซ่ึงนําขอมูลจากการทํา

ประชาคมในเขตเทศบาลเมืองที่เปนประเด็นปญหาและความตองการของชุมชน รวมทัง้ขอมูลจาก

ผูบรหิารทองถิ่นในการพิจารณา โดยใหประชาชนและการเชิญเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเขารวม

รับฟงการประชุมสภาและการถายทอดเสยีงใหประชาชนไดรับรู (สัมฤทธิ์  โภคสวัสดิ์, สัมภาษณ, 

10 เมษายน 2556)  ในการประชุมสภามีการประชาสัมพันธและการทําหนังสือเชิญประชุมสภา

ใหกับประชาชนหรือตัวแทนชุมชนในการเขารับฟงการประชุมสภา โดยการพิจารณาประเด็น

ปญหาในการประชุมจะใหความสําคัญตอการแกปญหาการบรหิารงานดานการสงเสรมิคุณภาพ

ชีวติ และการสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวที่มีการบรหิารที่สอดคลองกันทุก

เทศบาลเมืองทั่วประเทศ  (ทวศีักดิ์  วจิติรวงศวาน, สัมภาษณ, 25 พฤษภาคม 2556) 

 สรุปผลการวิเคราะหไดวา องคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมืองดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการ

หรือพนักงานทองถิ่นมากที่สุด สงผลตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุม

สภาทองถิ่น และการบูรณาการการปฏิบัตงิานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนรองลงไป 

สวนการบริหารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธกับการบริหารงาน

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการสงเสริมพัฒนา

ความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นมาก สงผลตอการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาทองถิ่น และการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนรองลงไป  สวนการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

และการทองเที่ยวมีความสัมพันธในระดับปานกลางกับการบรหิารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแก
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    IV การ

บรหิารงาน

เทศบาล

เมอืง 

DV2  การ
บริหาร 

งานเพื่อให
เกดิผล

สัมฤทธิ์ตอ
ภารกจิ  

0.503 

IV3  การจัดระเบยีบชุมชน                    

และสังคม 

  IV4  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แลละสิงแวดลอม  
 

DV2.5 การติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

  .108 

-034 

 -.668 

DV2.4  นําโครงการในแผนพัฒนาสามป

มาจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป 
 

DV2.3  การนําโครงการ  กจิกรรม ขอเสนอของ

ประชาคมทองถิ่นหรอืแผนพัฒนาสามป

DV2.7  การบูรณาการการปฏบิัติงาน

รวมกับ อปท อื่น ๆ 
    

DV2.6  การจัดทําขอตกลงในการปฏบิัติราชการ

ระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน 
 

 

-.019 

-.028 

            .170 

  -170 

-.220 

 IV1 โครงสรางพ้ืนฐาน -.196  

 

DV2.2  การจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

  .076 

DV2.1 การแตงต้ังองคกรการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน
   .258 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

สัมฤทธ์ิ โภคสวัสดิ ์(สัมภาษณ) 

บรรเจิด พฤกษะศร ิ(สัมภาษณ) 

อนุสรณ ลักษณลมาย (สัมภาษณ) 

 
บุญณรงค กวีพันธ (สัมภาษณ) 

 

นิเวศน นอยอ่ํา  (สัมภาษณ) 

 
พรศร ีกจิธรรม  (สัมภาษณ) 

ทวีศักดิ์ วิจติรวงศวาน
(สัมภาษณ) 

 

   -.514 

สุมนา มุทธารกิจ (สัมภาษณ) 

สุวัฒน มานะปญญา  (สัมภาษณ) 

เสาวนีย อนินาคกูล (สัมภาษณ) 

ไพฑูรย โพธ์ิทอง (สัมภาษณ) 

DV2.8 การสงเสริมพัฒนาความรู

ความสามารถใหแกขาราชการ     

หรือพนักงานทองถ่ิน 
  

 

DV2.9 การเปดโอกาสใหประชาชน          

มสีวนรวมในการประชุมสภา

ทองถิ่น 
 
 

 

IV2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

  IV5 การสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณทีองถ่ิน       

และการทองเที่ยว 

. 499 

-.306 

ขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่น  สงผลตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุม

สภาทองถิ่น และการบูรณาการการปฏิบัตงิานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อ่ืนรองลงไป 

และการบรหิารงานเทศบาลเมืองดาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และการ

จัดระเบยีบชุมชนและสังคม มีความสัมพันธกับบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกดานในระดับนอย 

จากตัวแบบที่ 14 สามารถสรุปหาคาความสัมพันธ Canonical ระหวางการบรหิารงาน

เทศบาลเมืองกับการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมือง ดังนี้ 

  คาความสัมพันธระหวาง การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

กับการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลเมือง มีความสัมพันธในระดับมาก 

เปนผลมาจากการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตกับการ

สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับการ

สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นและการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาทองถิ่นประจําปที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญเปนพิเศษ 
 

ตัวแบบท่ี 14  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารงาน

เพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมอืง 
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      สมมติฐานท่ี 3 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะมีความสัมพันธกับการบรรลุหลักการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ

และเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น   

 ในสมมตฐิานที่ 3 การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวสงผลตอการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ดาน

การบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ ซ่ึงมีองคประกอบอยู 3 

ประการ ผูวิจัยตองการพิสูจนใหเห็นวาการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับหลักการบรหิารภารกิจอยางมีประสิทธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิใน

องคประกอบ 3 ประการนี้ อยางไรบาง สามารถอธบิายไดดังนี้  

 1. เทศบาลเมืองจัดทําแผนการดําเนินงานแลวเสร็จภายในกําหนด เทศบาล

เมืองมีระยะเวลาในการจัดทําแผน การจัดทําแผนและการดําเนนิโครงการตามแผนใหประสบ

ความสําเร็จและเกดิความคุมคามากที่สุด ดานการจัดทํางบประมาณ จากการสัมภาษณจะมี

ความลาชาในการโอนงบประมาณจากรัฐบาลใหกับทองถิ่น การดําเนินโครงการตางๆ ที่อยู

ตามแผนจะตองมีการขยายระยะเวลาการดําเนนิโครงการออกไปทําใหการบรหิารงานในการ

ใหบรกิารสาธารณะไมสามารถใหบริการในการทํากิจกรรมขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณ

จากรัฐจะตองมีการชะลอตัว โครงการที่มีการชะลอตัวจะสงผลกระทบตอประชาชนในชุมชน

จากการดําเนินโครงการ (เจริญ กวยรักษา, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2556) ในการบริหารงาน

เทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐานและการสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

และการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการดําเนนิการตามแผนแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เปนผลมาจากการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณีทองถิ่น ประเพณีสงกรานต ประเพณี

ตรุษจนีที่เทศบาลเมืองมีการกําหนดภารกจิในการดําเนนิโครงการ (เทศบาลเมืองอโยธยา, 2551-

2553, หนา 10)  ในขณะที่การดําเนนิโครงการดานการกอสราง ถนน การซอมแซมที่เกดิจากการ

ชํารุดเสยีหายก็มีเจาหนาที่ในสวนที่รับผิดชอบในกองชางประจําเทศบาลเมือง ในการดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (สทิธสิันต ิวรีะบูล, สัมภาษณ, 27 พฤษภาคม 2556) 

            2. การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชน ท่ีย่ืนคําขออนุญาต 

อนุมัติ  หรือความเห็นชอบของเทศบาลเมืองภายในกําหนด การแจงผลการพิจารณาให

หนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต อนุมัต ิหรอืความเห็นชอบของเทศบาลภายในกําหนด 

การบรหิารงานในการใหบริการสาธารณะจะตองมีการแจงผลการพิจารณาในเรื่องที่สงผลตอ
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สาธารณะจะตองมีการแจงในทางภาคสวนราชการทางภาครัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

ทราบ ในการที่เอกชนที่จะตองมีการดําเนนิโครงการที่สงผลกระทบตอสาธารณะจะตองมีการทํา

ประชาคมรับรอง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของรับรูและการแกปญหาที่

เกดิข้ึนในชุมชน (สุรศักดิ์ วิชินโรจนจรัล, สัมภาษณ, 27 พฤษภาคม 2556) การบริหารงาน

เทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธตอการแจงผลการพิจารณาให

หนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต หรอืความเห็นชอบภายในกําหนด 

  3. กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เทศบาลเมืองมี

กระบวนการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนอยางมีประสทิธภิาพ และเกิดความคุมคาใน

เชิงภารกจิ เทศบาลเมืองไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบําบัดทุกขบํารุง

สุขใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทันทีเม่ือ

ไดรับเรื่องราวรองทุกขซ่ึงมีผูรองเรยีน (จรีะชัย ไกรกังวาน,สัมภาษณ, 5 เมษายน 2556)  เรื่องราว

รองทุกขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการใหบริหารของเทศบาลเมือง ดานโครงสรางพื้นฐาน และ

การสงเสรมิคุณภาพชีวติ ที่มีความสัมพันธตอการแกไขปญหาความเดอืดรอนใหกับประชาชนการ

ขอใหปรับปรุงหรอืซอมแซมถนน การขุดลอกคลองระบายน้ํา การรักษาความสะอาดของถนน หรือ

ทางเดินและที่สาธารณะ การปรับปรุงหรือซอมแซมไฟฟา การปองกันและระงับโรคติดตอ 

เรือ่งราวรองทุกขกลาวโทษขาราชการ หรอืพนักงาน  หรอืเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองวาใชอํานาจ

หนาที่ในทางทุจริต หรือถูกขาราชการ กลั่นแกลงไมไดรับความเปนธรรม เพื่อใหการตรวจสอบ

และแกไขปญหาการรับเรื่องราวรองทุกขเปนไปดวยความรวดเร็ว และเพื่อการใหการกํากับดูแล

การปฏิบัตงิานดังกลาว มีกระบวนการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนอยางรวดเร็ว และ

เกิดความคุมคา ในเชิงภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดมีการแตงตั้ง

เจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขประจําหนวยงานภายในสํานักปลัดเทศบาล และกอง/ฝาย/งานที่

เกี่ยวของยื่นคํารองดวยตัวเอง หรือสงทางไปรษณีย (ณรงคศักดิ์ โกศัลวัฒน, สัมภาษณ, 5 

เมษายน 2556) โดยมีเจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขหรือรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัตงิาน และการใหบรกิารหรือการกลาวโทษขาราชการ หรือพนักงานเทศบาล หรือเจาหนาที่

ของเทศบาลเมืองตรวจสอบแกไขปญหาการเรื่องราวรองทุกขและติดตอประสานงานหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมี

ประสทิธผิล และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบพรอมทัง้รายงานใหผูรองเรียนหรือรองทุกขทราบ

ตอไป ตามคําสั่งเทศบาลเมืองวารนิชําราบที่ 398/2552 เรื่องแตงตัง้เจาหนาที่รบัเรื่องราวรองทุกข 

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 (รายงานการตรวจรับรองมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลเมืองวารนิชําราบ, 2553 หนา 16-18)  

  สรุปผลการวิเคราะหสรุปไดวา การสงเสริมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกับการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจในการ

บรหิารงานเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพในกระบวนการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนในระดับสูง

มาก ในขณะที่การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต 

อนุมัต ิหรอืความเห็นชอบของเทศบาลเมืองในดานการสงเสริมคุณภาพชีวติมีความสัมพันธใน

ระดับต่ํามาก 

ตัวแบบท่ี 15 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารภารกิจ

อยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 

 
 

ตามตัวแบบที่ 15 สามารถสรุปหาคาความสัมพันธ Canonical ระหวางการบรหิารงาน

เทศาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจ เม่ือพิจารณาคาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมือง

ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะกับ การบรรลุหลักการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

เกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ พบวา มีความสัมพันธในระดับนอย เปนผลมาจากการบริหารงาน

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการ

ทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกจิ โดยเฉพาะในเรื่องการมีกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

IV การ

บรหิาร 

งาน 

เทศบาล

เมอืง 

 

DV3 การบริหาร

อยางมี

ประสทิธภิาพ

และเกิดความ

คุมคา 

ในเชิงภารกิจ 

0.185 

  IV3  การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม 

  IV4  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

         และส่ิงแวดลอม 
 
    

 -.016 

.900 

.076 

.129 

-.568 

 .906 

  

  IV1 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

.426 

-.416 

DV3.1 การแจงผลการพิจารณา
ใหหนวยงานของรัฐและเอกชน
ที่ย่ืนคําขออนุญาต อนุมัติ  
หรือความเห็นชอบภาย
กําหนดคําขออนุญาต อนุมัติ  
หรือความเห็นชอบของ อปท. 
ภายกําหนด    

 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

สทิธิสันติ วีระบูล (สัมภาษณ) เจรญิ กวยรักษา (สัมภาษณ) 

ณรงคศักด์ิ โกศัลวัฒน  (สัมภาษณ) 

การตรวจรับรองมาตรฐาน อปท,2553 

สุรศักดิ์ วิชนิโรจนจรัล (สัมภาษณ ) 

จรีะชัย ไกรกังวาน (สัมภาษณ) 

DV3.1 การจัดทําแผน

ดําเนินงานแลวเสร็จ

ภายในกําหนด 

DV3.3 การมกีระบวนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน 
 
 

IV2  การสงเสริมคุณภาพชีวติ 

 

  IV5 การสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณทีองถ่ิน และ

การทองเที่ยว 
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ประชาชน  การจัดทําแผนดําเนนิงานแลวเสร็จภายในกําหนดที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญเปน

พิเศษ โดยดานการแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่นคําขออนุญาต 

อนุมัต ิหรอืความเห็นชอบของเทศบาลเมืองภายในกําหนด ไมมีผลตอการบริหารภารกิจอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ 

 สมมตฐิานท่ี 4  การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะสัมพันธกับ 

หลักการลดข้ันตอนการปฏบิัตงิานตามหลักบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น   

 ในสมมติฐานที่ 4 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น 

ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ซ่ึงมีองคประกอบอยู 3 ประการ ผูวจิัยตองการพิสูจนใหเห็น

วาการบรหิารงานเทศบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับหลักการลดข้ันตอน

การปฏิบัตงิานในองคประกอบ 3 ประการ รายระเอียดดังนี้ 

 1. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองควรลดระยะเวลาในการพิจารณา การ

สั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชนใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็วในการตดิตอราชการ โดยเทศบาลเมืองมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเปนศูนยบริการ

ประชาชนในการตดิตอ สอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ ที่เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมือง

ในการขออนุญาตใชน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ มี

กระบวนการตรวจสอบหลักฐาน การสงเรื่องใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การติดตามความคืบหนา

รวมถงึการแจงผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรับทราบในการใหบริการมีการเช่ือมตอขอมูลใน

การใหบริการประชาชน (สมชาติ  เพ็ชรประเสริฐ, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2556) ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับการใหบริการทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศที่มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 196 ลงวันที่  9 มกราคม 2547 

(กระทรวงมหาดไทย, 2547, หนา 1-2)  ในขณะที่การจัดบริการสาธารณะรวมกับเทศบาลเมือง

หรือองคกรภาคประชาสังคมในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในการ

บริหารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ที่มีความสัมพันธกับการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานในการดูแลผูสูงอายุที่มาขอรับบรกิารใหเปนกรณพิีเศษ การลดข้ันตอนการใหบรกิารกับ

เยาวชนหรอืนักเรยีนนักศกึษาที่เขามารับบริการก็ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการใหบริการ  

(ประสทิธิ์  โอภาสทพิากร, สัมภาษณ, 19 มีนาคม 2556) 



 

 

277 

 2. การมอบอํานาจการตัดสินใจ  ผูบริหารเทศบาลเมืองมีภารกิจที่หลากหลายในการ

บรหิารงาน จําเปนตองมีการมอบอํานาจใหกับรองนายกเทศบาลเมืองในการตัดสินใจในขอบเขตที่

ไดรับมอบหมายภาระหนาที่ตามระเบยีบที่กําหนด ตามคําสั่งที่ 415/2551 เทศบาลเมืองศรีราชา มี

การมอบหมายอํานาจใหกับรองนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติหนาที่แทน มีการประกาศแจงใหกับ

ประชาชนและพนักงานทองถิ่นไดรับทราบ (ไพศาล บัวแตง, สัมภาษณ, 19 มีนาคม 2556)  การ

มอบอํานาจการตัดสินใจเทศบาลเมืองมีการจัดทําเปนหนังสือโดยระบุรายละเอียดในการมอบ

อํานาจ  โดยมีช่ือผูรับมอบ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทนตามหลักเกณฑที่กําหนดข้ึนเพื่อ

การใชอํานาจของผูรับมอบ วิธีการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบมีการติดตามและ

ประเมินผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจมีการกําหนดวันที่ที่ชัดเจน ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 

170/2549 (สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท, 2554, หนา 1) เรื่อง มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี

ใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯปฏิบัตริาชการแทนเพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาล

เมืองชัยนาท เปนไปดวยความรวดเร็วคลองตัว รวมทั้งเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาใน

การสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ ใหบริการประชาชนโดยตรง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 

แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงมอบอํานาจให ผูอํานวยการ

กองสาธารณสุขฯ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการ มอบ

อํานาจแนบทายคําสั่งนี้ ในการนี้เม่ือผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ไดปฏิบัติราชการแทน ที่

ไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้แลว ใหทําบัญชีสรุปยอเรื่องเสนอนายกเทศมนตรีใหทราบทุก

สามสิบวัน  เทศบาลเมืองมีการบริงานใหเกิดประสิทธิภาพในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให

ลดลงและการบรหิารงานทางดานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธตอการมอบอํานาจในการ

ตัดสนิใจแทนนายกเทศมนตรใีนการใหบรกิารประชาชนในทองถิ่นที่มีการมอบอํานาจใหแตละสวน

ราชการมีอํานาจในการตัดสนิใจในระดับผูอํานวยการกองและการมอบอํานาจใหกับปลัดเทศบาล

เมืองในการชวยแบงเบาภารกจิของผูบรหิารทองถิ่น (พิชิต โมกส,ี สัมภาษณ, 28 เมษายน 2556) 

 3. เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิในการปฏิบัตเิพื่อใหประชาชน

ผูมาติดตอราชการ สามารถติดตอราชการไดสะดวกรวดเร็วและเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติในการ

ใหบริการการบริหารงานเทศบาลเมืองดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในภาพรวมทั่ว

ประเทศเทศบาลเมืองมีการใหบริการสาธารณะในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในดานงาน

ทะเบยีน กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขฯ โดยเปนไปตามนโยบายของรัฐและผูนําทองถิ่นก็

มีการมอบอํานาจใหกับสวนราชการที่มีอํานาจในการตัดสินใจภายในขอบเขตอํานาจของ
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ผูบรหิารไดมอบหมาย ในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไมไดเปนภาระใหกับเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัตงิาน  การใหบรกิารประชาชนมีเจาหนาที่บางสวนไมเขาใจการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานจึง

เปนปญหาที่ผูบรหิารจะตองแกปญหาโดยเรงดวน (มลฤด ีเหมือนสุวรรณ, สัมภาษณ, 8 มีนาคม 

2556)  ดานการบรหิารงบประมาณที่ตองใชงบประมาณมากตองเสนอผูบริหารพิจารณา และ

การแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนเทศบาลเมืองมีเจาหนาที่ในการใหบรกิาร ในกรณีที่

ไมสามารถดําเนินการไดก็นําเสนอผูบริหารตัดสินใจและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อ

แกปญหาใหกับประชาชนอยางทั่วถึง เนื่องจากผูนําทองถิ่นตองเขาถึงประชาชนในการ

ใหบริการสาธารณะ การแกปญหาความเดือดรอนและการรองเรียนตางๆ ในภาพรวมทั่ว

ประเทศมีความสอดคลองกัน การใหบริการจะสงผลตอคะแนนเสียงในการเปนผูนําทองถิ่น

และการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลาที่สวนราชการใน

สํานักงานเทศบาลเมืองไดกําหนดเพื่อใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกในการติดตอ

ราชการ รวมถึงมีเจาหนาที่ในการประชาสัมพันธในการติดตอราชการ (ณรงค  มณีเทพ, 

สัมภาษณ,9 มีนาคม 2556) การบริหารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และ

โครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธตอการจัดทําแผนภูมิ ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการ

ประชาสัมพันธการติดตอราชการของประชาชนผูมารับบริการ เทศบาลเมืองมีการติดปายข้ันตอน

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในงานทะเบียนราษฎร  บริการออกสําเนาเอกสารใหกับประชาชน

ที่มาตดิตอราชการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงงานของกองชางในการออกแบบ

บานที่มีข้ันตอนการทํางานที่เปนไปตามระเบยีบและรวดเร็วในการคําขอรับบริการ (ณัฐพล วรรธนะ

ภูติ, สัมภาษณ, 30 พฤษภาคม 2556) ในขณะที่การดูแลผูสูงอายุ มีโครงการออกเยี่ยมบานการ

ออกตรวจสุขภาพผูสูงอายุ จัดกจิกรรมรณรงคใหผูสูงอายุออกกําลังกายของเทศบาลเมืองที่มีการ

ใหบริการที่สอดคลองกันทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศ ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองและการดําเนินใหเปนไปตามข้ันตอนและการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพ (บุญเกื้อ  พากเพียรศลิป, สัมภาษณ, 27 มีนาคม 2556) 

สรุปผลการวิเคราะหไดวาการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติมีความสัมพันธกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานมาก

ที่สุด ซ่ึงกระบวนการดําเนินการอยูในลักษณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทํา

แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการ การลดข้ันตอนการบริหารงานและมีการมอบอํานาจการ

ตัดสนิใจตามลําดับ 

      สรุปความสัมพันธ Canonical ระหวางตวัแปรการบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาคาความสัมพันธระหวางการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองกับการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน มีความสัมพันธในระดับปานกลางเปน
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ผลมากจากการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและ

โครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในดานการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน การมอบอํานาจการตัดสนิใจ และการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิการ 

ตัวแบบท่ี 16 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการลดข้ันตอนการ

ปฏบิัตงิาน 

 
 

สมมตฐิานท่ี 5 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืง

ท่ีดขีองทองถิ่น   

 ในสมมตฐิานที่ 5 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น ดานหลักการปรับปรุงภารกจิ ซ่ึงมีองคประกอบอยู 2 ประการ ผูวิจัยตองการพิสูจน

ใหเห็นวาการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับหลักการบริหาร

 IV  
การ

บรหิาร 
งานเมอืง
เทศบาล

เมอืง 

DV การ

ลด

ข้ันตอน

การ

ปฏิบัติงาน 

0.374   IV3  การจัดระเบยีบชุมชน และสังคม  

  IV4  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

         และส่ิงแวดลอม      
    -.360 

.032 

 .130 

-.458 

  IV5  การสงเสรมิศาสนาศิลปะ  
วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น และ
การทองเที่ยว 

.018 

-.468 

DV4.2 มอบอํานาจการ

ตัดสนิใจ 
 
   

 

-.715 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

 

ประสทิธิ์ โอภาสทพิากร (สัมภาษณ) 

 

มลฤด ีเหมอืนสุวรรณ (สัมภาษณ) 

 
ไพศาล บัวแตง (สัมภาษณ) 

สมชาต ิเพ็ชรประเสรฐิ  (สัมภาษณ) 

 

ณรงค มณีเทพ (สัมภาษณ) 

 พิชติ โมกส ี (สัมภาษณ) บุญเกื้อ พากเพียรศลิป (สัมภาษณ) 

 

ณัฐพล วรรธนะภูต ิ(สัมภาษณ) 

    -.454 

DV4.1 ลดข้ันตอนการ 

           ปฏิบัติงาน 

 

DV4.3  มีการจัดทําแผนภูมิ

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

 

  IV1 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

IV2  การสงเสรมิคุณภาพ

ชวิีต 
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กจิการบานเมืองที่ดีดานปรับปรุงภารกจิในองคประกอบ 2 ประการ รายละเอียดดังนี้   

 1. เทศบาลเมืองพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลิกภารกิจ การ

ปรับปรุงภารกจิของเทศบาลในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามมาตรฐานการใหบริการ

สาธารณะ มีการทบทวนเทศบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดมีขอแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวดที่ 6) การปรับปรุงภารกิจของสวน

ราชการนั้น เพื่อใหการปรับปรุงภารกิจ เปนไปตามแนวทางที่กําหนดเทศบาลเมือง จึงขอ

แตงตัง้คณะทํางานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาล

เมือง มีการทบทวนภารกิจของหนวยงานวาภารกิจไหนมีความจําเปนหรือสมควรที่จะได

ดําเนนิการตอไปหรอืไม โดยคํานงึถงึแผนการบรหิารราชการแผนดนิ นโยบายของคณะรัฐมนตร ี

กําลังเงนิงบประมาณของเทศบาลเมือง ความคุมคาของภารกจิและสถานการณอ่ืนประกอบกัน 

ใหคณะทํางานฯ มีหนาที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจใหทันตอเหตุการณ และปรับปรุง

กระบวนการข้ันตอนการทํางานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ จัดลําดับความสําคัญและความ

จําเปนของงานหรือโครงการที่จะทําใหสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ และปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบยีบตางๆ ใหเหมาะสม (สมบุญ  ตกิวัฒนานนท, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 

2556) โดยที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบรหิารงานทางดานโครงสรางพื้นฐาน การ

สงเสรมิคุณภาพชีวติ ที่มีการปรับปรุงทบทวนภารกิจใหเขากับสถานการณ โดยเฉพาะในเรื่อง

ความสําคัญของการศกึษา ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทันตอยุคโลกาภิวัฒน 

(พูลทว ี ศวิะพิรุฬเทพ, สัมภาษณ, 8 มีนาคม 2556)  

 2. การจัดทํา  แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิก เทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ  

เทศบาลเมืองเห็นวา เทศบัญญัตใิดของทองถิ่นไมสอดคลองสถานการณปจจุบัน หรอืไมเอ้ืออํานวยตอ

การดําเนินกิจการของเทศบาลเมืองกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินพอสมควร ให

เทศบาลเมืองพิจารณาดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ

เทศบาลเมืองตามคําสั่งที่ ชย 52002/1871 (สํานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ, 2554, หนา 11) เรื่องการ

ดําเนนิการปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิในการจัดทํารางเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําป เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตรโดยเฉพาะความตองการของชุมชนเพื่อ

พัฒนาสังคมโดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (บรรยงค  เกยีรตกิองชูชัย, สัมภาษณ, 11 เมษายน 

2556) การแกไขเทศบัญญัติในการพิจารณาการทบทวนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานทางดาน

โครงสรางพื้นฐานและการสงเสรมิคุณภาพชีวติที่สงผลกระทบตอความเดือดรอนของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองจําเปนตองมีการแกไขเพ่ิมเตมิเทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว พ.ศ. 2551 (สํานักงานเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ, 2554, 
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หนา 1) โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตวในเขต

เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

ประกอบกับมาตรา  29  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากน้ํา

สมุทรปราการ ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ และเห็นชอบจาก

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใหมีการแกไขทบทวนเทศบัญญัติในเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การแกไขเทศบัญญัติทางดานสาธารณสุข (ศิริ  จั่นฮวบ, 

สัมภาษณ, 8 มีนาคม 2556)   

 สรุปผลการวิเคราะหไดวา การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐานเปนตัวแปรยอยที่มีความสัมพันธกับหลักการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในดานจัดใหมีการทํา แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณมากที่สุด

และมีความสัมพันธกับการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลกิภารกจิในลําดับรองลงไป 

ตัวแบบท่ี 17 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับหลักการปรับปรุง 

                     ภารกจิของเทศบาล    

               

 
สรุปความสัมพันธ Canonical ระหวางตัวแปรการบริหารงานเทศบาลเมืองตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะกับการบรรลุหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล เม่ือพิจารณา

IV การ

บริหาร 

งาน 

เทศบาล

เมอืง 

 

DV5  

หลักการ

ปรับปรุง

ภารกิจ 

0.330 

  .132 

     .432 

 .688 

  .174 

  .651 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

พูลทวี  ศวิะพิรุฬเทพ (สัมภาษณ) สมบุญ ตกิวัฒนานนท  (สัมภาษณ) 

ศริ ิ จั่นฮวบ  (สัมภาษณ) 

  .351 

  IV 5 การสงเสรมิศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว 

 

  IV3  การจัดระเบยีบชุมชน และ

สังคม  

  IV4  การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
    

-.301 

DV5.1 มกีารพจิารณา  

ทบทวน ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการ

ยกเลกิภารกจิ 

DV5.2 จัดใหมีการทํา 

แกไข  ปรับปรุงหรือ

ยกเลกิขอเทศ

บัญญัติใหเหมาะสม

กับสถานการณ
 

 

  IV1 โครงสรางพื้นฐาน 

 

IV2  การสงเสริมคุณภาพชีวติ 

 

บรรยงค เกยีรติกองชูชัย  (สัมภาษณ) 
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คาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับ

หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง มีความสัมพันธในระดับปานกลาง เปนผลมาจาก

การบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐานและการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธและมีผล

ตอการบรรลุหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล ตามแนวทางการบรหิารกจิการบานเมือง

ที่ดีในดานการพิจารณา  ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการยกเลิกภารกิจ และการจัดทํา 

แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ   โดยเทศบาลเมืองให

ความสําคัญเปนพิเศษ 

 สมมติฐานท่ี 6  การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น   

 ในสมมตฐิานที่ 6 การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ

ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน มีองคประกอบ 3 ประการ ผูวจิัยตองการพิสูจนใหเห็นวา การบรหิารเทศบาลตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะมีความสัมพันธกับหลักการอํานวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในองคประกอบ 3 ประการ รายละเอียดดังนี้ 

 1. การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะ การดําเนินโครงการ

หรอืกจิกรรมที่สงผลตอประชาชนในพื้นที่ การบรหิารงานเทศบาลเมืองที่มีความสัมพันธการ

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบรกิารสาธารณะ กจิกรรมดานโครงสรางพื้นฐาน หาก

เปนโครงการกอสรางขนาดใหญถาเกิดความลาชาในการปฏิบัตงิาน จะมีการปรับตามสัญญา

ที่ไดทําไวระหวางผูทําสัญญากับเทศบาลเมือง โดยที่ประชาชนที่อยูในพื้นที่อาจมีการรองเรียน 

และมีการแสดงความคิดเห็นวา การกอสรางไมมีมาตรฐาน มีการเกิดการทุจริตข้ึน (สมชาย  

จงศริกิารคา, สัมภาษณ, 24  เมษายน 2556) โดยที่ผูบรหิารมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการ

ตรวจสอบโครงการปรากฏวาโครงการที่กอสรางไมเปนไปตามมาตรฐาน จึงไมมีการตรวจรับ

และใหดําเนินการกอสรางใหม และหากโครงการลาชากวากําหนดระยะเวลาตามสัญญา  

เทศบาลจะมีการปรับตามสัญญา ในกรณทีี่เกดิความลาชาเนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 

จะไมมีการปรับและมีการขยายเวลาใหกับผูดําเนินโครงการ ข้ึนอยูกับสถานการณ ในภาพรวม

ในการใหบริการสาธารณะ การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ไมใหญมากสามารถดําเนิน
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โครงการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ถาโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ มีการสานตอการดําเนนิโครงการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชน (หฤษฏ สุขกุล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2556) 

 2. การเปดรับขอรองเรียน  เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 

ตามที่เทศบาลเมืองมีการรับเรื่องรองเรียนในการแกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนใน

ทองถิ่น  พิจารณาจากเรื่อง คําสั่งในการระงับเหตุรําคาญ ที่ ปจ 52005/383 (สํานักงานเทศบาล

เมืองปราจนีบุร,ี 2552, หนา 1) รับเรื่องรองเรียนจากประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทิ้ง

ของหางบิ๊กซี ที่ไดปลอยลงสูทอน้ําสาธารณะที่ไหลผานชุมชน และไดมีการติดตามการตรวจสอบ 

พบวา น้ําทิ้งจากหางบิ๊กซีสงกลิ่นเหม็นในการบําบัดน้ําเสีย พิจารณาแลวเห็นวาเปนเหตุรําคาญ 

ตามมาตรา 25 (1) แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ

ประชาชนและสภาพแวดลอม จากการจัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนความเดือดรอนของประชาชน  

เทศบาลจึงประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาดังกลาว รวมถึงการเปดรับเรื่อง

รองเรียนผานทาง Webside ของสํานักงานเทศบาลเมืองที่มีการตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนที่มีการ

ดําเนินการที่มีความสอดคลองกันทุกเทศบาลเมืองทั่วประเทศ โดยการรองเรียนในเทศบาลเมือง  

ศรีสะเกษจะเปนเรื่องของการรณรงคในเรื่องการรักษาความสะอาดในตลาดเทศบาลเมือง        

(อัศน ีประทุมวงค, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2556) การรองเรยีนเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ในการกอสรางทอกาชผานเขตเทศบาลเมืองสีค้ิวที่ มีการรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่       

(เทศบาลเมืองสค้ิีว, 2553, หนา 4-5)  การรองเรยีนที่มีการบันทึกของเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนที่

สํานักงานเทศบาลเมืองที่ทุกเทศบาลเมืองตองมีเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนแลวนําเสนอผาน

สํานักปลัดเทศบาลทําตามระเบยีบข้ันตอนเสนอใหผูบรหิารทองถิ่นพิจารณา ในขณะที่เจาหนาที่รับ

เรื่องรองเรียนก็ดําเนินการแกปญหาที่ไดรับอยางเรงดวน เชน การซอมแซมถนน การซอมไฟฟา 

การตอทอน้ําประปาที่ชํารุด รวมถึงการขุดลอกคูคลองที่ตองมีการเตรียมความพรอมในการ

ใหบรกิารประชาชนอยางเทาเทยีมกัน (ฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกูล, สัมภาษณ, 26 เมษายน  2556)   

 3. การจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน  การบรหิารงานของเทศบาล

เมืองเพื่อใหบรกิารประชาชนในทุกๆ ดาน เปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง 

และ เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงเทศบาลเมืองมีหนาที่ความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของเปนหนวยงานที่

ดําเนินการอํานวยความสะดวก บริการประชาชนใหมีความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็ว และ

ถูกตอง สอดคลองกับการนําเทคโนโลยใีหมๆ  เขามาใหบรกิาร ดังนี้ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง 

กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองวชิาการและแผนงาน กองการศกึษา กองสวัสดกิาร

สังคมที่มีเจาหนาที่ประชาสัมพันธในการใหการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาใชบริการ
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รวมถึงการใหสิทธิพิเศษการดูแลผูสูงอายุที่มารับบริการของทองถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข นํา

เทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนการดํารงชีวิต ในผูพิการและผูสูงอายุใหสามารถใช

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสามารถปรับใชเทคโนโลยี ทําให

เครอืขายชุมชนสามารถที่จะชวยเหลือผูพิการและผูสูงอายุได (ณรงคชัย  คุณปลื้ม, สัมภาษณ, 25 

มีนาคม 2556) 

 การใหบริการสาธารณะเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่เทศบาลเมืองทุก

เทศบาลเมืองมีการดําเนินการที่สอดคลองกันประกอบกับการใหบริการดานการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่นมีผลตอคะแนนเสียงในการสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งตอไป  

ผูบริหารตองมีการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ โดยมีการแตงตั้งเจาหนาที่ในการ

ใหบริการขอมูลขาวสารตามคําสั่งแตง ที่ 621/2552 (รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

นายกเทศมนตรีเมืองเบตง, 2552, หนา 1) ที่มีเจาหนาที่ในการใหการตอนรับแนะนํากระบวนการ

ข้ันตอนการใหบรกิารประชาชนผูมาตดิตอราชการในขณะที่ผูมาตดิตอราชการจะเนนไปทางดานการ

สงเสรมิคุณภาพชีวติ การรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุดานโครงสรางพื้นฐานในการซอมแซมถนนที่ชํารุด

ในเขตเทศบาลเมือง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่มีการรณรงคใหมีการอนุรักษ

ทรัพยากร มีการปลูกปาในวันสําคัญ การสงเสรมิงานประเพณีที่มีการจัดกิจกรรม โครงการที่คอย

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น (ศมานันท เหลาวณิชวิศิษฎ, สัมภาษณ,             

7 มิถุนายน 2556) 

 จากตัวแบบที่ 18 สามารถสรุปผลการวเิคราะหไดวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธและมี

อิทธิพลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการบริการเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชนมากที่สุด และมีความสัมพันธกับการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

บรกิารสาธารณะ ในทศิทางตรงกันขาม 

 สรุปความสัมพันธ Canonical ระหวางตัวแปรการบริหารงานเทศบาลเมืองกับหลักการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เม่ือพิจารณาคาความสัมพันธ

ระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับหลักการอํานวยความ

สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  พบวา มีความสัมพันธในระดับนอย เปนผล

มากจากการบรหิารงานดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและการสงเสรมิคุณภาพชีวติมีความสัมพันธกับหลักการอํานวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในเรื่อง การกําหนดระยะ เวลา แลวเสร็จของงานบริการ

สาธารณะ และการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ที่เทศบาลเมืองให

ความสําคัญเปนพิเศษ ในดานการเปดรับขอรองเรียน เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความ
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คิดเห็นจากประชาชน พบวา การดําเนินงานยังไมบรรลุหลักการอํานวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

ตัวแบบท่ี 18 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับหลักการอํานวยความ

สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   

 
  

สมมติฐานท่ี 7 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการประเมนิผลการปฏิบัตกิารตามหลักบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีอง

ทองถิ่น     

 ในสมมติฐานที่ 7 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น และการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ดาน

หลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร ซ่ึงมีองคประกอบอยู 3 ประการ ผูวิจัยตองการพิสูจนใหเห็น

วาการบรหิารบานเมืองที่ดีมีความสัมพันธกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติการในองคประกอบ 3 

ประการนี้ อยางไรบาง  

    IV การ

บริหารงาน

เทศบาล

เมอืง 

 

DV6 หลักการ

อํานวยความ

สะดวกและ

การ

ตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน 

0.294 

  IV1  โครงสรางพ้ืนฐาน 

 
  IV5  การสงเสรมิศาสนา

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น

และการทองเที่ยว 

 -.067 

  IV2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

-.586 

 .919 

.282 

.224 

DV6.2  การเปดรับขอรองเรยีน  

เสนอแนะ  สอบถาม

หรอืเสนอความคิดเห็น

จากประชาชน     

-.703 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

.466 

.589 

สมชาย จงศริกิารคา (สัมภาษณ) หฤษฏ สุขกุล (สัมภาษณ) 

ฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกูล (สัมภาษณ) 

ศมานันท เหลาวณิชวิศษิฎ (สัมภาษณ) 

 

อัศน ีประทุมวงค (สัมภาษณ) 

ณรงคชัย คุณปลื้ม (สัมภาษณ) 

DV6.3  การจัดบริการ

เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชน    

 

IV4  การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

IV3  การจัดระเบยีบชุมชนและ

สังคม 

DV6.1  การกําหนดระยะ 
เวลา แลวเสร็จของ 
งานบริการสาธารณะ 
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 1. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง การวัดผลการ

บรหิารและปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองวามีผลสัมฤทธิ์ตรงตลอดจนเปนการตรวจสอบ การ

ปฏิบัติราชการทองถิ่นซ่ึงเทศบาลเมืองสามารถดําเนินแกไขไดโดยการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมิน ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนนิการในการที่จะนําผลที่ไดจาก

การประเมินมาแกไข สงเสริม นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย  การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ พิจารณาตามคําสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย ที่ 545/2550 ลงวันที่ 24 กันยายน 

2550 ในการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชน การ

ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมือง ประจําป 2553 ที่ บร 52001/ว 202 

ที่มีการตรวจเอกสารในการบริหารงานเทศบาลเมืองดานการบริการสาธารณะ การบริหาร

จัดการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการคลัง ในการติดตามการทํางาน การตรวจสอบ

เอกสารอยางรอบครอบ โปรงใส และเปนธรรมเพื่อใหเกดิการพัฒนาในองคกร (อาทิตย บุญคง, 

สัมภาษณ, 26 เมษายน 2556)  ผูบรหิารเทศบาลเมืองใหมีการประเมินการปฏิบัตริาชการในดาน

การจัดโครงการเทศกาลสงกรานตประจําปที่ทุกเทศบาลเมืองตองมีการจัดกิจกรรมและมีการ

ประเมินผลการดําเนนิการทุกป (ทวชัีย คําแหง, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2556) 

 2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนของ

เจาหนาที่หรือพนักงานทองถิ่นจะมีการประเมิน ปละ 2 ครั้งเพื่อเลื่อนตําแหนงจากการ

สัมภาษณ นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบูรณ พบวา การประเมินพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัตงิาน

จะไมเปนไปตามความเปนจรงิ สาเหตุเพราะถามีการประเมินตามความเปนจรงิจะไมสามารถเขา

แขงขันในระดับการบริการกิจการบานเมืองที่ดไีดเนื่องจากมีคะแนนที่ต่ํา โดยทีเ่ทศบาลเมืองควร

พิจารณาประเด็นปญหาความเดอืดรอนและคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเนนดานการระบาย

น้ําเสยี/รองระบายน้ํา การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมถนนและสะพาน น้ําประปา สิ่งแวดลอม

และขยะมูลฝอย ความปลอดภัย ไฟฟาและแสงสวาง ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธที่

ประชาชนตองการใหมีการตดิตามการปฏิบัติงานและการติดตามผลการปฏิบัติราชการในสวน

ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาในทองถิ่น (ธีรพร พรพฤฒิพันธ, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2556) 

การตดิตามการประเมินผลการปฏิบัตกิารตองมีการสรางแรงจูงใจในการใหรางวัลเปนเครื่องมือ

ที่เทศบาลเมืองควรที่ตองมีการดําเนินการเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานทองถิ่นในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน (อรรคเดช แพภิรมยรัตน, 

สัมภาษณ, 7 มิถุนายน 2556)  

     3. การประเมนิความพึงพอใจของประชาชน การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ผูมารับบรกิารสาธารณะของเทศบาลเมือง ในการสรางภาพลักษณที่ดใีนการใหบรกิารสาธารณะ



 

 

287 

ของเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นในการใหบริการกับประชาชนมีการสํารวจความพึงพอใจใน

แตละสวนราชการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการ

ที่มากข้ึน โดยที่ผูนําทองถิ่นจะมีการตั้งตูรับแสดงความคิดเห็นแลวนํามาปรับปรุงแกไขในการ

ใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น (สมชาย  สีวะลมย, 

สัมภาษณ,29 เมษายน 2556) โดยที่เทศบาลเมืองรวมมือกับทางหนวยงานราชการในการตดิตาม

ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัตริาชการของการใหบรกิารประชาชน (รายงานการติดตาม

และการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลเมืองทาชาง) (เทศบาลเมืองทาชาง, 2553) ในการ

ตดิตามความพึงพอใจในการใหบรกิารสาธารณะของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง พบวา การ

ดําเนนิการใหบรกิารประชาชนยังไมมีความพรอมในเรื่องการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ

เทศบาลเมืองนอย รวมถึงหอกระจายเสียงเสียหายชํารุดไมมีการติดตามและการแกปญหา 

ในขณะที่ปญหาการกออาชญากรรมในพื้นที่ก็มีจํานวนที่เพ่ิมข้ึน การขาดความรวมมือกับสถานี

ตํารวจมีความรวมมือนอย (มัชฌมิา โชตนิคิม, สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2556)   

 สรุปผลการวเิคราะหไดวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ

ดานโครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธและสงผลตอการบรรลุหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร 

ดานการจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมากที่สุด และมีความ 

สัมพันธกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ลําดับรองลงไป 

 สรุปความสัมพันธ Canonical ระหวางการบริหารงานเทศาลเมืองกับการประเมินผล

ปฏิบัตกิาร เม่ือพิจารณาคาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะกับการประเมินผลการปฏิบัตกิาร พบวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง เปน

ผลมาจากการบริหารงานตามมาตรฐานดานการสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น

และการทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธและสงผลตอการบรรลุหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิาร ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการจัด

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการเทศบาลเมือง การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

ที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญเปนพิเศษ สําหรับดานการประเมินการปฏิบัติราชการ ไมมีผลตอ

การเกดิตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการประเมินผลการปฏิบัตกิาร  
 

 

 

 

 

 



 

 

288 

ตัวแบบท่ี 19 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการประเมินผลการ

ปฏบิัติการ 

 

 

สรุปผลการวเิคราะห การบรหิารงานเทศบาลเมือง จากการศกึษา พบวา เทศบาลเมือง

ใหความสําคัญตอการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน การ

สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการ

ทองเที่ยวในการพัฒนาทองถิ่นและมีความสัมพันธและสงผลตอการบรรลุตามหลักการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดใีนดานการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานและ

การปรับปรุงทบทวนภารกิจ จากการที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการดําเนินการ ซ่ึงเปน

ผลมาจากการดําเนินโครงการที่สงผลกระทบตอสาธารณะ ตองมีการติดตามการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของพนักงานทองถิ่นที่มีสวนรวมกับภาคประชาชนหรือภาครัฐที่เขามามีสวน

รวมในการตดิตามการดําเนนิโครงการทําใหคาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมือง

ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นมีความสัมพันธใน

ระดับมาก โดยที่ การบริหารงานดานการจัดระเบียบชุมชนและสั งคม การอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ไมเกี่ยวของกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในดาน หลัก

  IV การ

บริหาร 

งาน 

เทศบาล

เมอืง 

 

DV7  การ

ประเมนิผล

การ

ปฏิบัติการ 

0.486 

   

IV3  การจัดระเบยีบชุมชน และสังคม  

  IV4  การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

         และส่ิงแวดลอม 
 
    

 -.168 

-.217 

 

IV2  การสงเสรมิคุณภาพชวิีต 

-.337 

.344 

 -.401 

-.521 

-.456 

DV7.2  การประเมินการ

ปฏิบัตริาชการ   

 

 

 -.614 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

อาทติย  บุญคง (สัมภาษณ) 

ทวีชัย คําแหง  (สัมภาษณ) 

อรรคเดช แพภิรมยรัตน  (สัมภาษณ) 

ธีรพร พรพฤฒพัินธ  (สัมภาษณ) 

ปลัดเทศบาลเมืองทาชาง  (สัมภาษณ) สมชาย สวีะลมย (สัมภาษณ) 

IV1 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

IV5  การสงเสริมศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี

ทองถิ่นและการทองเท่ียว 

DV7.3 การประเมนิ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

 

DV7.1 การจัดกระบวนการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ 
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ประโยชนสุขของประชาชน การบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ การบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพตอภารกิจ และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน จากการทีเ่ทศบาลเมืองทั่วประเทศไมใหความสําคัญตอการบรหิารงานที่เนนหลักการให

ประโยชนสุขกับประชาชนในการใหบริการสาธารณะและเปนผลอันเนื่องมาจากการที่ไมมี

หนวยงานใดเขามาตรวจสอบเรื่องของการใหบริหารที่เนนดานการใหบริการทางดานประโยชนสุข

ของประชาชน โดยที่เทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบริหารงานที่เนนถึงกลุมผลประโยชน 

นักการเมืองทองถิ่น และกลุมอิทธิพลที่บรรลุหลักการกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อที่ผลประโยชนใน

การใหบรกิารสาธารณะจะตกอยูกับกลุมผลประโยชนของนักการเมืองทองถิ่นมากกวาประชาชนใน

ทองถิ่นที่จะไดรับการบรหิารสาธารณะอยางเทาเทยีมกัน  

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเสนทาง Path Analysis สรางตัวแบบการบริหารงาน

ตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย 
 

การสรางตัวแบบการบริหารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย โดยการ

วิเคราะหเสนทาง Path Analysis เปนการวิเคราะหทางสถิติที่มาจากการวิเคราะหการถดถอย 

(Regression Analysis) โดยอาศัยตัวแบบและสมการโครงสราง ที่พัฒนามาจากการศึกษาระดับ

ความสัมพันธผลการทดสอบสมมตฐิานโดยการหาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลระหวาง

การบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบรรลุการ

บรหิารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง พบวา ตัวแปรที่มีความสําคัญกับการบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมือง มี 3 ตัวแปร คอื การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การ

ปรับปรุงภารกจิของเทศบาล และหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร    

 การหาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล จากการศกึษาระดับความสัมพันธระหวาง

การบรหิารงานเทศบาลเมืองกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น  สามารถสรุปเปนตัว

แบบรวมผลการศกึษา 

ดังนัน้ในการวเิคราะหเสนทางความสัมพันธจงึปรากฏเปน 3 ตัวแบบที่สําคัญ ไดแก  ตัว

แบบการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตาม

หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกิจและตัวแบบการบริหารงานเทศบาล

เมืองเพื่อบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร  
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ตัวแบบท่ี 20 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารกจิ  

                   บานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น (ตามการวเิคราะห Canonical) 

 
 

 

 
IV การ

บริหาร 

งาน

เทศบาล

เมือง 

 DV  การ

บริหาร

กิจการ

บานเมอืง    

ท่ีด ี

DV.4 การลด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

0.538 

IV2  การ

สงเสรมิ

คุณภาพชวีติ 

IV3  การจัด

ระเบียบชุมชน 

และสังคม 

 
IV4  การ

อนุรักษ

ทรัพยากร      

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

DV.2 ความ

คุมคาของ

ภารกิจ 

 

  DV.1 หลัก

ประโยชน

สุข 

DV.3  

ประสิทธิภาพ

ตามภารกิจ 

 

 DV5.1 มกีารพจิารณา  ทบทวน 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ

ยกเลกิภารกจิ 

 

DV4.1  ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 
0.454 

.

0.485 

0.432 

0.30

0.033 

0.053 DV2.8 การสงเสริมพัฒนาความรู

ความสามารถใหแกขาราชการ

หรือพนักงานทองถิ่น
 

 DV2.9 การเปดโอกาสให

ประชาชนมสีวนรวมในการ

ประชุมสภาทองถิ่น 
 
 

 

0.449 

0.514 

 DV1.7  การตรวจสอบหลักฐาน

การโอนงบประมาณรายจาย 0.438 

0.017 
DV3.1 การจัดทําแผนดําเนินงาน

แลวเสร็จภายในกําหนด 

DV6.1  การกําหนดระยะ เวลา 

แลวเสร็จของ งานบริการ

สาธารณะ 

 

0.703 

0.568 

DV5.2 จัดใหมีการทํา แกไข  

ปรับปรุงหรอืยกเลกิเทศบัญญัติ

ใหเหมาะสมกับสถานการณ
 

 
 DV1.6 การบรหิารพัสดุ 
 

0.668 

0.688 

IV5  การ

สงเสรมิ

ศาสนาศลิปะ 

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทองถ่ิน และ

การทองเท่ียว 

.351 

.219 

.160 

.369 

DV.6 การอํานวย

ความสะดวกและ

ตอบสนองความ

ตองการ 

 

DV7.1 การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

DV3.3 การมกีระบวนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน 

0.906 

0.919 

0.401 

0.019 

DV.5 การ

ปรับปรุง

ภารกิจ 

 

0.729 
DV.7 การ

ประเมนิผล 

การปฏิบัติการ 

 

0.301 

IV1  

โครงสราง

พื้นฐาน 
 

 DV7.3 การประเมนิความพงึ

พอใจของประชาชน 

 

0.614 

DV6.3  การจัดบริการเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกประชาชน 

 

 

DV4.2 มอบอํานาจการตัดสนิใจ 

 
DV4.3  มีการจัดทําแผนภูมิ

ขั้นตอนการดําเนินการ 

 

0.360 

.
 .525 
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ที่มีสาเหตุจากตัวแปรตน 3 ตัว ประกอบดวย มาตรฐานบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ และการสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น และการ

ทองเที่ยว สําหรับการวเิคราะหเสนทางเพื่อสรางตัวแบบทางการวจิัยในครัง้นี้ เห็นไดวาผูวิจัยนํา

ตัวแปรตนเพียง 2 ตัวทําการวเิคราะหคอื ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวติ สําหรับตัวแปรการสงเสรมิศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยวตาม

กรอบแนวความคิดในการศึกษาที่มีองคประกอบของตัวแปรเพียงตัวเดยีว และผลจากการทดสอบ

สมมติฐานแลว พบวา ตัวแปรมาตรฐานดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น และการทองเที่ยวมีความสัมพันธทางตรงกับการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของเทศบาลเมืองในประเทศไทยอยูในระดับต่ําอยูแลว  

จากการสรางตัวแบบ ทําใหเห็นภาพอยางละเอียดในการบริหารงานตามมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี

ของเทศบาลเมืองในประเทศไทยในดานตางๆ และความสําคัญขององคประกอบยอยที่ควรเนน

บทบาทการบรหิารงานของเทศบาลใหบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน  ดังผลการวเิคราะหตอไปนี้   

 1. ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่น 

ตามหลักการลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน ผลการวเิคราะหเสนทางความสัมพันธการบรหิารงาน

เทศบาลเมืองกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี มีรายละเอียด ดังแสดงไดตามตัวแบบที่ 21 

สรุปผลการพิสูจนตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับ

บรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน   

1) การบริหารงานตามมาตรฐานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ของเทศบาล

เมืองมีอิทธพิลทางตรงตอการบรรลุหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานDV4 ในระดับสูง และสามารถมีอิทธิพลทางออมผานทางมาตรฐานดานการ

สงเสริมกีฬาIV2.2 มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5 โดย

ดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4.1  ไดในระดับต่ําเชนกัน 

2) การบรหิารเทศบาลตามมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานIV1 ไมมีอิทธพิลทางตรง

ตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 แตมี

อิทธพิลทางออมผานทางการบรหิารงานตามมาตรฐานการจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทาง

ระบายน้ําIV1.2  ในการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิงานDV4.3 ไดในระดับต่ํา และสามารถมี

อิทธพิลทางออมผานทางการดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4.1 โดยตรงได

ในระดับต่ําเชนกัน 
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ตัวแบบท่ี 21 ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืง 

                       ท่ีดีของทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน    

 
 

3) การจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการ

บรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 แตจะมี

อิทธพิลทางออมผานทางการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิงานDV4.3 ไดในระดับต่ํา 

4) มาตรฐานดานการสงเสริมกีฬาIV2.2ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4 แตจะมีอิทธพิลทางออมผาน

ทางทางการดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4ไดในระดับต่ํา 

 5) มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5 ไมมีอิทธิพล

ทางตรงตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 

แตจะมีอิทธพิลทางออมผานทางการดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4 ไดใน

ระดับต่ํา 

 6) การดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4.1 มีอิทธพิลทางตรงและเปน

แนวทางในการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 ได

ในระดับปานกลาง    

 7) การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงานDV4.3 มีอิทธิพลทางตรงและเปนแนวทางในการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4 ไดในระดับปานกลาง    

      0.577* 

IV1 โครงสราง

พื้นฐาน   
 

DV4.3  มกีารจัดทํา

แผนภูมข้ัินตอนการ

ดําเนนิการ 

 

 DV4.1  ลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

 

DV4 การลด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

.371* 
IV2.5 การสงเสริม

การพัฒนาสตรี

และการสงเสริม

อาชีพ 

IV1.2 ไฟฟา

สาธารณะ และ

ทางระบายน้ํา 

 IV2.2 การ

สงเสรมิกีฬา 
.370* 

.433* 

.411* 

*มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

IV2 การสงเสรมิ

คุณภาพ

ชีวิต   

.384* 

.233* 

.196* 

.289* .579* 
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ผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การบริหารงานเทศบาลเมืองกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน เกิดข้ึนไดจาก

การบรหิารจัดการเทศบาลที่มุงเนนมาตรฐานการบรหิารงานในการตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของประชาชน ทัง้การบรหิารงานในการบรกิารปจจัยพื้นฐานของทองถิ่น การสงเสริม

ดานสุขภาพพลานมัย และการสงเสริมอาชีพสรางรายได ซ่ึงการดําเนินงานมีการจัดทําใน

ลักษณะการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การทํางานมีการวางแผนงาน มีเปาหมายในการ

บรหิารงานตลอดจนสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการดําเนนิงานดังกลาวกอใหเกิด

ประสทิธภิาพมากที่สุด สามารถบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตามหลักการ

ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน            

 2.ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

ทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิ ผลการวเิคราะหเสนทางความสัมพันธการบรหิารงาน

เทศบาลเมืองกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี มีรายละเอียด ดังแสดงไดตามตัวแบบที่ 22 

 

ตัวแบบท่ี 22 ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดีของทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิ 

 

 
  

สรุปผลการพิสูจนตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล   

1) การบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานIV1 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5  แตมีอิทธิพลทางออมผาน

ทางการบริหารงานตามมาตรฐานการจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคIV1.3 โดยดําเนินการ

ตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ  DV5.1 ไดในระดับต่ํา   

IV1 โครงสราง

พื้นฐาน   

DV 5.2  การจัดทํา

แกไข  ปรับปรุง หรือ

ยกเลกิเทศบัญญัตใิห

เหมาะสมกับ

สถานการณ 

 

DV 5.1 เทศบาลมีการ

พจิารณา  ทบทวน  

ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง 

ยกเลกิภารกจิ 
 

DV5 การ

ปรับปรุง

ภารกิจของ

เทศบาล 

 

.582* 

 IV2.1 ดานการ

พัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

.674* 

.396* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV2 การ

สงเสรมิ

คุณภาพชวิีต 

 

 IV1.3 แหลงน้ํา

เพ่ือการอุปโภค 

บรโิภค   
.166* 

.587* 

.214* 

.238* 
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2) การบรหิารงานตามมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ของเทศบาลเมืองไมมี

อิทธพิลทางตรงตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการปรับปรุงภารกจิของ

เทศบาลDV5  แตมีอิทธพิลทางออมผานทางการบรหิารงานตามมาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน IV2.1  โดยดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ  

DV5.1 และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ  DV5.2  

ไดในระดับต่ํา 

3) มาตรฐานการจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภคIV1.3 ไมมีอิทธพิลทางตรงตอ

การบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5  แตจะ

มีอิทธพิลทางออมผานทางการดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ยกเลิกภารกิจ DV5.1 ไดในระดับต่ํา 

4) มาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5 แตจะมีอิทธิพล

ทางออมผานทางการดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

ภารกิจ DV5.1 และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับ

สถานการณ DV5.2 ไดในระดับต่ํา   

5) การดําเนินการตามหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง  หรือยกเลิกเทศบัญญัติให

เหมาะสมกับสถานการณ DV5.2 มีอิทธิพลทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5  ไดในระดับปานกลาง    

6) การดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ  

DV5.1  มีอิทธพิลทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีาน

การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5  ไดในระดับปานกลาง    

  ผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การบริหารงานเทศบาลเมืองกับการ

บรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาล

เกดิข้ึนไดจากการบรหิารจัดการเทศบาลที่มุงเนนมาตรฐานการบริหารงานในการตอบสนอง

ความตองการพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะการแกไขปญหาดานการจัดการน้ําเพื่อการ

อุปโภค และบรโิภค ตลอดจนการสงเสริมดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นโดยเฉพาะ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน ซ่ึงการดําเนนิการเทศบาลเมืองสามารถจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ  และสามารถการดําเนินการตามหลักพิจารณา 

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ โดยการดําเนินงานดังกลาวกอใหเกิด

ประสทิธภิาพมากที่สุด สามารถบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตามหลักการ

ปรับปรุงภารกจิของเทศบาล             
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 3. ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของ

ทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการ ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ

การบรหิารงานเทศบาลเมืองกับการบรหิารกจิการบานเมืองทีด่ีมีรายละเอียด ดังแสดงไดตาม

ตัวแบบที่ 23 

 

ตัวแบบท่ี 23 ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืง

ท่ีดีของทองถิ่นตามหลักการประเมนิผลการปฏบิัตกิาร  

 
  

 สรุปผลการพิสูจนตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาล   

1) การบริหารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน IV1  ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดตีามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาล DV7  

แตมีอิทธิพลทางออมผานทางการบริหารงานตามมาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดิน 

และทางเทาIV1.1 ในการดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลDV7.1  ไดในระดับต่ํา  

2) การบรหิารงานตามมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ของเทศบาลเมืองไมมี

อิทธพิลทางตรงตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผล

การปฏิบัติการของเทศบาล DV7แตสามารถมีอิทธิพลทางออมผานทางมาตรฐานดานการ

สงเสรมิกีฬาIV2.2 มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5  โดยการ

ดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลDV7.1 และการดําเนินการ

ตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 ไดในระดับต่ํา 

IV 1 

โครงสราง

พื้นฐาน 

DV7.3 การประเมนิ

ความพึงพอใจของ 

ประชาชน 

 

DV7.1 กระบวนการ

ประเมนิผลการปฏิบัติ              

ราชการของเทศบาล 
 DV7 การ

ประเมนิผลการ

ปฏิบัติการ 

 .527* 

IV2.5 การสงเสริม

การพัฒนาสตรีและ 

การสงเสริมอาชีพ 
 

IV1.1 ถนน ทางเดิน  

และทางเทา 

 

IV2.2 การ

สงเสรมิกีฬา 

.370* 

.433* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV 2 การ

สงเสรมิ

คุณภาพ

ชีวิต   

.387* .282* 

.619* 

.189* 

.262* 

.182* 
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3) มาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดิน และทางเทาIV1.1 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอ

การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของ

เทศบาล DV7 แตจะมีอิทธิพลทางออมผานการดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 ไดในระดับต่ํา  

4) มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5 ไมมีอิทธิพล

ทางตรงตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการ

ปฏิบัตกิารของเทศบาลDV7 แตจะมีอิทธพิลทางออมผานทางการดําเนนิการตามหลักกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 ไดในระดับต่ํา 

5) มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5 ไมมีอิทธิพล

ทางตรงตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการ

ปฏิบัติการของเทศบาลDV7 แตจะมีอิทธิพลทางออมผานทางการดําเนินการตามหลักการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 ไดในระดับปานกลาง 

          6) มาตรฐานดานการสงเสรมิกฬีาIV2.2 ไมมีอิทธพิลทางตรงตอการบรรลุหลักการบริหาร

กจิการบานเมืองทีด่ตีามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลDV7 แตจะมีอิทธพิลทางออม

ผานทางการดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 ไดในระดับต่ํา 

          7) การดําเนนิการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
DV7.1 มีอิทธพิลทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีตาม

หลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลDV7 ไดในระดับปานกลาง    

8) การดําเนินการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7 .มีอิทธิพล

ทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาล DV7 ไดในระดับปานกลาง    

ผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การบริหารงานเทศบาลกับการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาลเกิดข้ึนได

จากการบริหารจัดการเทศบาลที่มุงเนนมาตรฐานการบรหิารงานในการตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของประชาชน ทั้งการบริหารงานในการบริการปจจัยพื้นฐานของทองถิ่น โดยเฉพาะ

มาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดนิ และทางเทา การสงเสริมดานสุขภาพลานมัย และการ

สงเสริมอาชีพสรางรายได  ซ่ึงการดําเนินงานมีการจัดทําในลักษณะการประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ทําใหการทํางานมีเปาหมายในการ

บริหารงาน โดยการดําเนินงานดังกลาวกอใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลได 



 

 

 

บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 ในบทนี้เปนการนําเสนอการสรุปผลการศกึษา การอภิปรายและขอเสนอแนะ ที่ไดจาก

การทดสอบสมมตฐิานการวจิัย การบรหิารงานเทศบาลเมืองกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่น ขอคนพบจากการศึกษา พบวา การบริหารงานเทศบาลเมืองที่บรรลุการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น นัน้มี 3 ดานคอื โครงสรางพื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติและ

การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวที่สงผลตอการปฏิบัติ

ภารกิจการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง ในดานการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงทบทวนภารกิจที่เทศบาลเมืองให

ความสําคัญเปนพิเศษในการบริหารงาน ที่เทศบาลเมืองทั่วประเทศมีการบริหารงานที่มีความ

สอดคลองกันในการคํานงึถึงผลการปฏิบัตงิานและการบรหิารงานมากกวาหลักประโยชนสุขของ

ประชาชนที่ควรไดรับจากการบรหิารงานเทศบาลเมือง จากขอคนพบทําใหสามารถวเิคราะหไดวา 

การบริหารงาน เทศบาลเมืองด านการจัดระเบี ยบชุมชนและสั งคม การอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในการใหการบรหิารงานของเทศบาลเมือง รวมถงึการบรหิาร

กจิการบานเมืองที่ดดีานหลักประโยชนสุขของประชาชน การบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจ การบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอภารกิจและการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลเมืองที่เทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอภารกิจในการคํานึงถึงผลประโยชนตอประชาชนนอยมากและการบริหารงาน

เทศบาลเมืองไดคํานงึถงึกลุมการปฏิบัตงิานที่ตองการตอบสนองความตองการและผลประโยชน

ของนักการเมืองทองถิ่น กลุมอิทธิพลและกลุมผลประโยชนและยังคงเปนปญหาที่สําคัญของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป และเทศบาลเมืองตองหาแนวทางในการแกปญหาขอบกพรอง

ที่ไดคนพบเพื่อทําใหเทศบาลเมืองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและการพัฒนา

ทองถิ่นใหประสบความสําเร็จในการบรหิารงาน 
 

สรุปผลการศกึษา 
  

 การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาการบริหารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองศกึษาการใชหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมือง โดยการใช

หลักการบรหิารของเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะในการปฏิบัตขิองเทศบาลเมือง

ที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
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ขอเสนอแนะในการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทย 

 จากวัตถุประสงคของการวิจัยการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่นมีคําถามการวจิัยวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองซ่ึงมีอยูหลายดานนั้น

ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติ การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นและการทองเที่ยว มีดานใดบางที่ดําเนินการแลวสามารถบรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตามพระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

พุทธศักราช 2546 ที่เทศบาลเมืองตองมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีอยู 7 หลัก คือ 

หลักประโยชนสุขของประชาชน การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ การบริหาร

ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ

ปรับปรุงภารกิจของเทศบาล การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน

และการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลเมืองที่จะสามารถบรรลุการการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดใีนดานใดไดบาง 

การบรหิารงานเทศบาลเมืองในการใหบรกิารประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการและ

การแกปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยตามทฤษฏีแลวองคกรปกครองทองถิ่น

มีการเรยีกรองใหมีการบรหิารการจัดการและการปกครองตนเอง เนื่องจากความตองการและ

การแกปญหาของทองถิ่นประชาชนในทองถิ่นและเทศบาลเมืองรับรูปญหาในการบรกิารงานเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มากกวาการแกไข

ปญหาความเดอืดรอนของประชาชนจากทางหนวยงานภาครัฐ สวนราชการสวนภูมิภาคที่ไมมี

ความใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่น โดยที่การบริหารงานเทศบาลเมืองที่ตองมีการปฏิบัติ

ภารกจิในการใหบรกิารสาธารณะกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองก็มีการบรหิารงานที่มีจํานวน

มากและตองมีประสทิธภิาพโดยคํานงึถงึหลักประโยชนสุขที่ประชาชนจะไดรับในการใหบริการ

ของเทศบาลเมืองและขณะที่การบรหิารงานเทศบาลเมืองก็ควรที่จะมีการบริหารใหบรรลุตาม

หลักธรรมาภิบาลใหครบทุกดานตามมาตรฐานการใหบรกิารสาธารณะของเทศบาลเมือง โดยที่

ยังไมมีผลการวิจัยรองรับวาการบริหารงานเทศบาลเมืองสามารถบรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองครบทุกดานตามหลักธรรมาภิบาล   

 ผูวจิัยจงึไดตัง้สมมตฐิานการวจิัยข้ึนเพื่อตองการพิสูจน ขอคําถามการวจิัยและตองการ

หาคําตอบวาการบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถบรรลหุลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีได

ดานใดบางตามสมมตฐิาน จากวัตถุประสงคดังกลาวผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานข้ึน 7 สมมติฐานใน

การวจิัยการบรหิารงานเทศบาลเมืองซ่ึงประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพ

ชีวติ  การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
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การสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว ที่มีความสัมพันธกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามองคประกอบดังนี้หลักประโยชนสุขของประชาชน การ

บรหิารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ การบรหิารภารกจิเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจ หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงทบทวนภารกิจของ

เทศบาล การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และการประเมินผล

การปฏิบัตกิารของเทศบาลเมือง ซ่ึงผลสรุปผลการศกึษารวบยอดไดดังนี้  

 1. การบริหารงานเทศบาลเมอืง 

  การบรหิารงานเทศบาลเมืองนัน้ ปรากฏวาการบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐาน

การบรกิารสาธารณะมีอยูหลายดาน ประกอบดวย การบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน การ

สงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การสงเสรมิศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว โดยที่ผูบริหาร

เทศบาลเมืองไดใหความสําคัญตอการบรหิารงานในแตละดานที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

โดยเรยีงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 

1.1 โครงสรางพื้นฐาน ปรากฏวาผูบรหิารเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอมาตรฐาน

การบรหิารงานโครงสรางพื้นฐาน โดยเรยีงลําดับการบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐานจากมาก

ไปนอย คอื การใหบรกิารไฟฟาสาธารณะ ทางระบายน้ํา แหลงน้ําเพื่อการ อุปโภค บริโภค และ

การกอสรางถนน ทางเดนิและทางเทา ที่มีการบรหิารงานในระดับมาก 

 1.2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏวาผูบริหารเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอ

มาตรฐานการบรหิารงานการสงเสริมคุณภาพชีวติโดยเรยีงลําดับการบริหารงานดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวติจากมากไปนอย คอื ดานสาธารณะสุข ที่มีการบรหิารงานในระดับมากที่สุด สําหรับ

การสงเสรมิผูสูงอายุ การสงเสรมิการพัฒนาสตรี การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมเด็ก เยาวชน 

และการสงเสรมิกฬีา ที่มีการบรหิารงานในระดับมาก 

  1.3 การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม ปรากฏวาผูบริหารเทศบาลเมืองใหความสําคัญ

ตอมาตรฐานการบรหิารงานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมโดยเรยีงลําดับการบริหารงานดานการ

จัดระเบยีบชุมชนและสังคมจากมากไปนอย คอื การดําเนนิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี 

การบรหิารงานในระดับมาก 

 1.4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรากฏวา ผูบริหารเทศบาล

เมืองใหความสําคัญตอมาตรฐานการบริหารงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

โดยเรยีงลําดับการบรหิารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากมากไป

นอย คอื การจัดการและการสงเสรมิสิ่งแวดลอมที่มีการบรหิารงานในระดับมาก 
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  1.5 การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว ปรากฏ

วา ผูบริหารเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอมาตรฐานการบริหารงานการสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว โดยเรียงลําดับการบริหารงานดานการ

สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวจากมากไปนอย คือ การ

สงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยวที่มีการบริหารงานในระดับ

ปานกลาง   

  2. การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองเทศบาลเมอืง 

 การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมือง ปรากฏวา เทศบาลเมืองมีการดําเนิน

ตามแนวทางบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีและตามหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมือง

ที่ด ีพุทธศักราช 2546 มีอยูหลายดาน ประกอบดวย หลักประโยชนสุขของประชาชน หลักการ

บรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ หลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกดิ

ความคุมคาในเชิงภารกจิ หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน หลักการปรับปรุงภารกจิ หลักการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และหลักการประเมินผลการ

ปฏิบัติการ  โดยที่ผูบริหารเทศบาลเมืองไดใหความสําคัญตอการบริหารงานในแตละดานที่มี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญโดยเรยีงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 

 2.1 หลักประโยชนสุขของประชาชน ปรากฏวาผูบรหิารเทศบาลเมืองใหความสําคัญ

ตอการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีโดยเรยีงลําดับการบรหิารตามหลักประโยชนสุขของประชาชน

จากมากไปนอย คือ มีชองทางและปรากฏหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การ

บรหิารพัสดุ การเปดเผยขอมูลขาวสาร การบรหิารงบประมาณ ที่มีการบรหิารงานในระดับมาก

ที่สุด สําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดใหมีชองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูล

ขาวสารและผลงานของ เทศบาลเมือง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มีการ

บริหารงานในระดับมาก ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ มีการบรหิารงานในระดับปานกลาง 

 2.2 หลักการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ปรากฏวา ผูบริหาร

เทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีโดยเรยีงลําดับการบรหิารเพื่อให

เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิจากมากไปนอย คือ การจัดทําแผนพัฒนาสามปและการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ที่มีการบรหิารงานในระดับมากที่สุด สําหรับการสงเสริมพัฒนา

ความรู ความสามารถใหแกขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น และการเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการประชุมสภาเทศบาลเมือง ที่มีระดับการบรหิารงานในระดับมาก ในขณะที่การนํา

โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) มาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การนํา

โครงการ/กิจกรรมที่เปนขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนา



 

301 
 

สามป มีโครงการซ่ึงไดบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับเทศบาลอ่ืน การดําเนินการจัดทํา

ขอตกลงในการปฏิบัตริาชการระหวางสวนราชการ กับผูบริหารทองถิ่น  ที่มีการบริหารงานใน

ระดับนอย ดานการแตงตัง้องคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง มีการบริหารงานในระดับ

นอยมาก 

  2.3 หลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  

ปรากฏวาผูบริหารเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย

เรยีงลําดับการบรหิารตามหลักการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิง

ภารกิจจากมากไปนอย คือ กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  มีการ

บรหิารงานในระดับมากที่สุด สําหรับการจัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จภายในกําหนด มีการ

บรหิารงานในระดับนอย ในขณะที่การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนยื่นขอ

อนุญาต อนุมัต ิหรอืความเห็นชอบของเทศบาลเมืองภายในกําหนด มีการบริหารงานในระดับ

นอยมาก 

 2.4 หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ปรากฏวาผูบริหารเทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเรียงลําดับการบริหารตามหลักการลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานจากมากไปนอย คอื มีการมอบอํานาจในการตัดสนิใจ ที่มีการบริหารงาน

ในระดับมากที่สุด สําหรับการดําเนนิการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและ

ระยะเวลาการดําเนนิการ มีการบรหิารงานในระดับมาก 

  2.5 หลักการปรับปรุงภารกจิ ปรากฏวาผูบรหิารเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีโดยเรยีงลําดับการบรหิารตามหลักการปรับปรุงภารกิจจากมากไป

นอย คอืการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลกิภารกิจ ในชวงระยะสามปที่ผาน

มาเทศบาลเมืองจัดใหมีการจัดทํา แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ เพื่อใหสอดคลอง

เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของของเทศบาล

เมืองมีการบรหิารงานในระดับมาก 

 2.6 หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ปรากฏวาผูบริหารเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย

เรยีงลําดับการบริหารตามหลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนจากมากไปนอย คอื การจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ณ สํานักงาน

เทศบาลเมือง มีการบรหิารงานในระดับมาก สําหรับการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการ

สาธารณะของแตละงาน การรับเรื่องรองเรยีน เสนอแนะ การสอบถาม หรอืเสนอความคิดเห็นจาก

ประชาชนหรือสวนราชการที่สามารถตอบคําถาม หรือแจงผลการดําเนินการภายใน 15 วันหรือ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่มีการบรหิารงานในระดับนอย 
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  2.7 หลักการประเมินผลการปฏิบัติการปรากฏวาผูบริหารเทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเรียงลําดับการบริหารตามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิารจากมากไปนอย คือเทศบาลเมือง โดยการประเมินผลความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารงานในระดับมาก สําหรับการจัด

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ การประเมินผลความพ่ึงพอใจของประชาชนและการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการบรหิารงานในระดับปานกลาง 

 3. ผลการวเิคราะหขอมูลจากทดสอบสมมตฐิาน     

 3.1 การบรหิารงานตามมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานในการบริหารงานเทศบาล

เมือง มีความสัมพันธระดับมากกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ดานหลัก

ประโยชนสุขของประชาชน ดานการบรหิารภารกิจอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิง

ภารกจิ ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ดานการปรับปรุงภารกจิ และดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติการของเทศบาลเมือง และเปนความสัมพันธที่เปนไปในทศิทางเดยีวกัน กลาวคอื เทศบาล

เมืองยิ่งใหความสําคัญกับมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานมากข้ึนเทาใด การ

บรหิารงานของเทศบาลเมืองจะยิ่งบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีมีบรหิารภารกิจอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิความคุมคา ในเชิงภารกจิสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุง

ภารกจิ และดานการประเมินผลการปฏิบัตกิาร เปนไปอยางมีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึนเทานัน้ 

 3.2 การบริหารงานตามมาตรฐานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารงาน

เทศบาลเมือง มีความสัมพันธระดับมากกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ดานการ

บริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ดานการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกจิ ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดานการปรับปรุงทบทวน ภารกิจ

และดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนของเทศบาลเมือง 

และเปนความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เทศบาลยิ่งใหความสําคัญกับ

มาตรฐานบริการสาธารณะดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตมากข้ึนเทาใด การบริหารงานของ

เทศบาลจะยิ่งบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีมีการบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธภิาพและ

เกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจ และดาน

การประเมินผลการปฏิบัติการ และที่สําคัญสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนเปนไปอยางมีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึนเทานัน้ 

 3.3 การบริหารงานตามมาตรฐานดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมของการ

บริหารงานเทศบาลเมือง มีความสัมพันธระดับมากกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น ดานหลักประโยชนสุขของประชาชน ดานการปรับปรุงภารกิจ การอํานวยความสะดวก

และตอบสนองความตองการของประชาชนและดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
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เทศบาลเมือง และเปนความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เทศบาลยิ่งให

ความสําคัญกับมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมมากข้ึนเทาใด  

การบริหารงานของเทศบาลจะยิ่งบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดานกระบวนการ

ปรับปรุงทบทวน ภารกจิ และดานการประเมินผลการปฏิบัตงิาน และที่สําคัญสามารถอํานวย

ความสะดวกและตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนไปอยาง

มีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึนเทานัน้ 

 3.4 การบริหารงานตามมาตรฐานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของการบรหิารงานเทศบาลเมือง มีความสัมพันธระดับมากกับการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดีของทองถิ่น ดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนระดับนอยและดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง และเปน

ความสัมพันธที่เปนไปในทศิทางเดียวกัน กลาวคือ  เทศบาลยิ่งใหความสําคัญกับมาตรฐาน

บริการสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึนเทาใด  การ

บริหารงานของเทศบาลจะยิ่งบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  และที่สําคัญสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนเปนไปอยางมีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึนเทานัน้ 

 3.5 การบริหารงานตามมาตรฐานดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวของการบริหารงานเทศบาลเมือง มีความสัมพันธระดับ

มากกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ดานการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจ การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง และเปนความสัมพันธที่เปนไปในทิศทาง

เดยีวกัน กลาวคอื เทศบาลยิ่งใหความสําคัญกับมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานการสงเสริม

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวมากข้ึนเทาใด  การบริหารงานของ

เทศบาลจะยิ่งบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี  ดานการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจ การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ และการ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลเปนไปอยางมีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึนเทานัน้ 

 3.6 การบริหารงานตามมาตรฐานดานการบริหารงานเทศบาลเมือง ดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติและดานการสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม

ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว มีความสัมพันธระดับมากกับการบรหิารกิจการบานเมือง

ที่ดขีองทองถิ่น ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจและการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง และเปนความสัมพันธที่ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคอื การบรหิารงานของเทศบาลเมืองยิ่งใหความสําคัญกับมาตรฐานบริการสาธารณะ
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โดยเฉพาะ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติและดานการสงเสริมศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยวมากข้ึนเทาใด การบรหิารงานของเทศบาล

เมืองจะยิ่งบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ

ปรับปรุงภารกจิและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองทําใหกระบวนการ

ปฏิบัตงิานเปนไปอยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาเพ่ิมข้ึนเทานัน้ 
 

อภปิรายผลการศกึษา 
 

การศกึษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองในประเทศไทยมีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บรหิารงานเทศบาลเมือง โดยที่ทองถิ่นมีหนาที่จัดบริการสาธารณะตามที่กฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 มีการกําหนดการจัดระเบียบ

ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น รวมถึง

พระราชบัญญัตคุิมครองเด็ก พุทธศักราช 2546, พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พุทธศักราช 2546, 

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พุทธศักราช 2546 ระบบมาตรฐานการ

จัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลเมืองในปจจุบัน ยังมีขอดอยอยูหลายประการ คอื เนื้อหาสาระ

ของกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑยังไมครอบคลุมเนื้อหาสาระของภารกิจการใหบริการ

สาธารณะของเทศบาลเมือง ซ่ึงสวนใหญจะเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานของทองถิ่น 

ในการตรวจสอบภายใน การบริหารงานบุคคล การเงินการบัญชี และงบประมาณที่ไมมีการ

เปดเผยตอประชาชน ไมเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นและผูมาใชบริการสาธารณะของทองถิน่

เขารวมในกระบวนการบรหิารงาน และไมมีสวนที่กลาวถงึสทิธแิละหนาที่ของผูใชบรกิารแตอยาง

ใด และขอดอยอีกประการหนึ่งคอื ขาดหลักเกณฑและกลไกการบังคับใชกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติงาน ในการตอบสนองหลักประโยชนสุขของประชาชน เพื่อใหทองถิ่นใหบริการที่มี

ประสิทธิภาพซ่ึงเปนผลทําใหทองถิ่นมีการใหบริการสาธารณะที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานทาง

วชิาการ ที่เปนผลทําใหเกดิความเสยีหายตอประชาชน และชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ทัง้นี้เพราะ

ไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลในเรื่องการจัดมาตรฐานการบรกิารสาธารณะในการเนนการ

ปฏิบัตงิานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนแตอยางใด ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวจิัยของ 

(จรัส  สุวรรณมาลา,2544, หนา 10) ผลการศกึษาพบวา การบริหารงานเทศบาลเมืองที่มีอยู 5 

ดานประกอบดวย โครงสรางพื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
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ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว ปรากฏวา มาตรฐานการบรหิารงานดังกลาวไมบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดไีดครบทุกดาน ซ่ึงการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยคําสั่งที่ มท 0812/ว 508 การดําเนนิการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 มาตรา 6 ตามหลัก      

ธรรมาภิบาลมีอยู 7 หลักประกอบดวย  หลักประโยชนสุขของประชาชน การบริหารงานเพื่อให

เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ การบรหิารงานเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพและความคุมคาในเชิงภารกิจ 

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงทบทวนภารกิจ การอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและการประเมินผลการปฏิบัติการ โดยที่มีเพียงบางดาน

ของการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลที่สามารถบรรลุเพียงบางดาน

ของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นเทานัน้ จากการศกึษาวจิัยพบวา การบรหิารงาน

เทศบาลเมืองสามารถบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นประกอบดวยโครงสราง

พื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติและการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและ

การทองเที่ยว ที่สงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

การปรับปรุงภารกจิที่มีความสัมพันธตอกัน (จรสั  สุวรรณมาลา, 2544, หนา 10) 

เม่ือพิจารณาการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นการบรหิารงานเทศบาลเมืองมีความสัมพันธและบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่นในระดับมาก ประกอบดวยการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริม

คุณภาพชีวติ การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยวที่มีผลตอ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง ในดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ

ปรับปรุงภารกิจ และการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ เม่ือพิจารณาจากความสัมพันธ 

Canonical ผูวิจัยไดพบวา การบริหารงานของเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานที่เปนเรื่องของการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง

ภารกิจ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ใหความสําคัญเปนพิเศษสอดคลองกับการ

สัมภาษณ (พวงทิพย หมวดเมือง,  สัมภาษณ, 30 เมษายน 2556) เนื่องจากมีการติดตาม 

การตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ สํานักงานปองกันการทุจรติในภาครัฐ ผูตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย ที่จะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ ถาไมปฏิบัติตามขาราชการประจําและขาราชการการเมืองตองมีความผิดฐานละ

เวนการปฏิบัตหินาที่ ในขณะที่การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดทีี่เทศบาลเมืองตองปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลและตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐไดกําหนด ปรากฏวา การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีที่เนนการใหความสําคัญตอประชาชน ตอหลักประโยชนสุขของประชาชน การ

บรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ การบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความ
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คุมคาในเชิงภารกจิและการตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองใหความสําคัญ

นอยมาก และเปนประเด็นปญหาที่สําคัญอยางยิ่งและตองมีการแกไขโดยเรงดวนในปจจุบัน

เทศบาลเมืองทั่วประเทศใหความสําคัญตอการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีในดานดังกลาวนอย

มาก เปนเพราะผูบริหารทองถิ่นคํานึงถึงผลประโยชนจากการดําเนินโครงการที่สงผลตอ

สาธารณะที่เอ้ือประโยชนทับซอนจากนโยบายของผูบริหารหรือการดําเนินโครงการตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมือง ถาเปนโครงการและความตองการของกลุมผลประโยชนและกลุม

อิทธพิลและกลุมนักการเมืองทองถิ่นผูบริหารไดใหความสําคัญเปนพิเศษ (กาน ทิพวรรณ, 

สัมภาษณ, 29 เมษายน 2556) และสอดคลองกับงานวจิัยของ วรีะ ไชยธรรม (2542, หนา 8) 

ในขณะที่กลุมประชาชนที่องคกรปกครองทองถิ่นตองดูแลอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันเพื่อ

การตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น จากการศกึษาพบวา การดําเนนิงานใน

การดูแลหลักประโยชนสุขของประชาชนผูบริหารทองถิ่นยังคงไมใหความสําคัญ และคงเปน

ประเด็นปญหาตอไป รวมถึงการบริหารงานดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการบริหารงานเทศบาลเมืองทั่วประเทศ 

ผูบริหารทองถิ่นยังไมใหความสําคัญ เนื่องจากการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนผลของการกระทําของกลุมผลประโยชน กลุมนักการเมือง และกลุมผูมี

อิทธพิลในทองถิ่นรวมถงึการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม พบวา การบริหารงานของเทศบาล

เมือง และผูบริหารงานเทศบาลเมืองไมใหความสําคัญตอการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

หรอือาจเปนเพราะมีหนวยงานราชการสวนภูมิภาคเขามาดูแลในการจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม ยังคงเปนประเด็นปญหาที่เทศบาลเมืองตองรีบดําเนินการแกไขเพื่อที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางจริงจัง (สายใจ  เลิศวิริยะประภา, 

สัมภาษณ, 27 เมษายน 2556) 

 เม่ือพิจารณาพบวา การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองผูวิจัยไดคนพบ

ขอเท็จจรงิวาเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอการบริหารงานมากกวาเนนหลักประโยชนสุข

ของประชาชน และสามารถแบงออกได 2 กลุมดังนี้ 

 1) กลุมของการปฏิบัติงาน ผลปรากฏวาการดําเนินโครงการตามภารกิจของการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกับการบรรลุกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น เฉพาะในภารกิจที่

เกี่ยวของกับการบริหารงานในเรื่องการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองที่บรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดี เพราะฉะนั้นการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีที่สงผลประโยชนตอประชาชนยังเปนปญหาตอไปโดยที่การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีดานหลักประโยชนสุขของประชาชน การบริหารงานเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
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การบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจ และการอํานวยความ

สะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชนมีคุณภาพการใหบริการที่ต่ําโดยไมมี

ความสัมพันธกับการบริหารงานเทศบาลเมืองที่สอดคลองกับการสัมภาษณ (จงรักษ ผิวขํา, 

สัมภาษณ, 5 พฤษภาคม 2556) ในขณะที่การเอ้ือประโยชนของการบริหารงานหรือการ

ปฏิบัติงานเนนไปทางดาน กลุมผลประโยชน กลุมอิทธิพลและกลุมนักการเมือง  ผูวิจัยพบวา 

การบรหิารงานเทศบาลเมืองที่เปนความตองการของกลุมพวกฟองของนักการเมืองก็จะสามารถ

ดําเนินโครงการที่ใหเปนไปตามภารกิจของเทศบาลเมือง ในการบริหารงานดานโครงสราง

พื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

และการทองเที่ยวทีผู่บรหิารเทศบาลเมืองใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยที่พนักงานเทศบาลหรือ

บุคลากรทองถิ่นตองมีการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริหารทองถิ่น และ

ผลประโยชนของสาธารณชนจะตกอยูภายใตกลุมผลประโยชนของนักการเมืองทองถิ่นและที่

สําคัญ คือ การดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เปนความตองการของนักการเมืองทองถิ่นใน

ปจจุบัน พบวามีการปฏิบัตงิานไดอยางรวดเร็วเปนไปตามความประสงคของนักการเมืองทองถิ่น 

(วริยิะ บุญกุล, สัมภาษณ, 31 มีนาคม 2556)   

 2) กลุมผลประโยชนของประชาชน ปรากฏวา การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดไีมไดให

ความสําคัญตอหลักประโยชนสุขของประชาชน การบรหิารเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ การ

บรหิารงานเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพและความคุมคาในเชิงภารกิจ การอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนกับไมบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดังกลาว 

หมายความวา การบริหารงานเทศบาลเมืองในการปฏิบัติงานโอกาสที่จะบรรลุผลประโยชนของ

กลุมผลประโยชนของนักการเมืองทองถิ่นเม่ือดูจากคาความสัมพันธ Canonical การบรรลุของกลุม

ผลประโยชนและผูมีอิทธิผลทองถิ่นคอนขางสูงกวา ผลประโยชนของประชาชนแมวาในการทํา

ภารกิจตางๆ ใหความสําคัญไปที่ประชาชนในการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ     

(พรชนก ตูบรรเจดิ, สัมภาษณ, 30 เมษายน 2556) เทศบาลเมืองทั่วประเทศไดใหความสําคัญตอ

การตอบสนองความตองการในดานหลักประโยชนสุขของประชาชน ในการแกปญหาของประชาชน

และการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น จากการที่เทศบาล

เมืองไมคํานงึถงึความสําคัญตอการบริหารงานในเรื่องดังกลาวและคงเปนประเด็นปญหาสําคัญ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป (กาน ทพิวรรณ, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2556) 
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         1. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหารกิจการบานเมือง   

ท่ีดขีองทองถิ่น 

 ความสัมพันธระหวางการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่น แสดงใหเห็นตามตัวแบบที่ 24 

 

ตัวแบบท่ี 24 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหาร

กจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่นและผลงานวจัิยสนับสนุน 
 

 
 

จากตัวแบบที่ 24 พบวา การบริหารงานเทศบาลเมืองมีความสัมพันธกับการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นในระดับมาก เปนการยืนยันขอเท็จจริงที่วาการบริหารงาน

เทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะเปนปจจัยที่ทําใหเทศบาลเมืองมีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดใีหมีความสัมพันธ ในการบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

การสงเสรมิศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวมีความสัมพันธและสามารถ

สงผลตอการบรรลุตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีดานการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

IV การ

บรหิาร 

งาน 

เทศบาล

เมอืง 

 

DV2 การ

บริหาร

กจิการ

บานเมอืง 

ท่ีดี 

0.538 

  IV3 การจัดระเบยีบชุมชน และ

สังคม  

  IV4 การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

         และส่ิงแวดลอม 
 
    

DV.5 การปรับปรุงภารกิจ
 

  .301  .525 

DV.4 การลดข้ันตอน
 

DV.3  ประสิทธิภาพและ

ความคุมคาในภารกิจ 

DV.6 การอํานวยความ
สะดวกและการ
ตอบสนองความ

 

.160 

.219 
      -.017 

  -.019 

 .729 

     

 IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวิีต 
 

.351 

.369 

DV.2 ความคุมคาในเชงิภารกจิ
 

 
  .053 

  .033 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

ผลการวจัิยสนับสนุน 

พรชนก ตูบรรเจดิ  (สัมภาษณ) 

กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น, (2554) 

 

ปลัดเทศบาลเมอืงตะก่ัวปา (สัมภาษณ) 

 

โกศล ศุทธางกูร (สัมภาษณ) 

 

จงรักษ ผวิขํา  (สัมภาษณ) 

 
วิรยิะ บุญกุล  (สัมภาษณ) 

 

กาน ทพิวรรณ (สัมภาษณ) 

สายใจ  เลิศวริิยะประภา  (สัมภาษณ) 

พวงทพิย หมวดเมือง  (สัมภาษณ ) 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน 

  IV5 การสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

และการทองเที่ยว 

DV.1 หลักประโยชนสุขของ

ประชาชน
 

DV.7 การประเมนิผลการ

ปฏิบัติการ
 

 

.304 
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การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมือง การบริหารงาน

เทศบาลเมืองกับการบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น เม่ือวเิคราะหจากตัวแบบ

ที่ 24 พบวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองมีความสัมพันธและบรรลุการบรหิารกิจการบานเมือง

ที่ดขีองทองถิ่นในระดับมาก ประกอบดวยการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริม

คุณภาพชีวติ การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยวที่มีผลตอ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง ในดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ

ปรับปรุงภารกิจ และการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ เม่ือพิจารณาจากความสัมพันธ 

Canonical ผูวิจัย พบวา การบริหารงานของเทศบาลเมืองใหความสําคัญตอข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานที่เปนเรื่องของการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง

ภารกจิ และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจากมีการติดตาม 

การตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ สํานักงานปองกันการทุจรติในภาครัฐ ผูตรวจการ

กระทรวงมหาดไทย ที่จะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ถาไม

ปฏิบัติตามขาราชการประจําและขาราชการการเมือง ตองมีความผิดฐานละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ ในขณะที่การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดทีี่เทศบาลเมืองตองปฏิบัตติามหลักธรรมาภิบาล

และตองปฏิบัตติามมาตรฐานที่รัฐไดกําหนด 

จากการศกึษาปรากฏวา การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดทีี่เนนการใหความสําคัญตอ

ประชาชน ตอหลักประโยชนสุขของประชาชน การบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ 

การบรหิารงานเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพและความคุมคาในเชิงภารกจิและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน เทศบาลเมืองใหความสําคัญนอยมาก และเปนประเด็นปญหาที่สําคัญ

อยางยิ่งและตองมีการแกไขโดยเรงดวน ในปจจุบันเทศบาลเมืองทั่วประเทศใหความสําคัญตอ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดใีนดานดังกลาวนอยมากเปนเพราะผูบริหารทองถิ่นคํานึงถึง

ผลประโยชนจากการดําเนินโครงการที่สงผลตอสาธารณะที่เอ้ือประโยชนทับซอนจากนโยบาย

ของผูบรหิารหรอืการดําเนนิโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ถาเปนโครงการและความ

ตองการของกลุมผลประโยชน กลุมอิทธิพลและกลุมนักการเมืองทองถิ่นผูบริหารก็ให

ความสําคัญเปนพิเศษ ในขณะที่กลุมประชาชนที่ทองถิ่นตองดูแลอยางทั่วถงึและเทาเทียมกัน

ในการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น จากการศกึษาพบวา การดําเนินงาน

ในการดูแลหลักประโยชนสุขของประชาชนผูบริหารทองถิ่นยังคงไมใหความสําคัญ และก็คง

เปนประเด็นปญหาตอไป รวมถงึการบรหิารงานดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในการบรหิารงานเทศบาลเมืองทั่วประเทศ ผูบรหิาร

ทองถิ่นไมใหความสําคัญ เนื่องจากการบุกรกุ ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน

ผลของการกระทําของกลุมนักการเมืองทองถิ่นและกลุมผูมีอิทธิพลในทองถิ่นรวมถึงการจัด
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ระเบยีบชุมชนและสังคมพบวา ผูบรหิารงานเทศบาลเมืองก็ไมใหความสําคัญตอการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคมแตกับมีหนวยงานราชการสวนภูมิภาคเขามาดูแลในการจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม ที่คงเปนประเด็นปญหาที่เทศบาลเมืองตองรีบดําเนินการแกไขเพื่อที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางจรงิจัง 

 เม่ือพิจารณาองคประกอบการบริหารงานเทศบาลเมือง ปรากฏวาดานโครงสราง

พื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นและการทองเที่ยวเปนองคประกอบสําคัญของการบรหิารงานเทศบาลเมือง ซ่ึงสามารถ

อภิปรายผล ไดดังนี้ 

 การบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานสัมพันธกับการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองในระดับมาก สงผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

นั้น สอดคลองกับการสัมภาษณ 1) การใหบริการไฟฟาสาธารณะและขอมูลทางระบายน้ํามี

ความสัมพันธกับโครงสรางพื้นฐานในระดับมากกับการบริหารงานตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะของเทศบาลเมือง (พรชนก ตูบรรเจดิ, สัมภาษณ, 30 เมษายน 2556)  2) การจัดหา

แหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคมีความสัมพันธกับโครงสรางพื้นฐานในระดับมากกับการ

บรหิารงานเทศบาลเมือง (จงรักษ ผิวขํา, สัมภาษณ, 5 พฤษภาคม 2556) 3) การกอสราง การ

บํารุงรักษาซอมแซมถนน ทางเดินและทางเทา มีความสัมพันธกับโครงสรางพื้นฐานในระดับ

มากกับการบรหิารงานเทศบาลเมืองที่มีนัยสําคัญระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น (ภัทธาพร  สุวรรณปาน, สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2556)   

 การสงเสริมคุณภาพชีวิตสัมพันธกับการบริหารงานเทศบาลเมืองในระดับปานกลาง 

สงผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สอดคลองกับการสัมภาษณ  1) การ

ใหบริการสาธารณสุขมีความสัมพันธกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมากที่สุดกับการ

บริหารงานเทศบาลเมือง (ณัฐพล วรรธนะภูติ, สัมภาษณ, 30 พฤษภาคม 2556) 2) การดูแล

ผูสูงอายุและเด็กดอยโอกาสมีความสัมพันธกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมากกับการ

บริหารงานเทศบาลเมือง (ณรงค มณีเทพ, สัมภาษณ, 9 มีนาคม 2556) 3) การสงเสริมบทบาท

สตรีและการสงเสริมอาชีพมีความสัมพันธกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมากกับการ

บรหิารงานเทศบาลเมือง (บุญเกื้อ พากเพียรศิลป, สัมภาษณ, 27 มีนาคม 2556)  4) การพัฒนา

เด็กและเยาวชนมีความสัมพันธกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมากกับการบริหารงาน

เทศบาลเมือง (พิชิต โมกส,ี สัมภาษณ, 28 เมษายน  2556)  5) การสงเสริมกีฬาและการสนับสนุน

อุปกรณกฬีามีความสัมพันธกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมากกับการบริหารงานเทศบาล

เมืองที่มีนัยสําคัญระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น (เจรญิ กวยรักษา, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2556) 
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 การบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะดานการสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม

ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยวสัมพันธกับการบริหารงานเทศบาลเมืองในระดับปานกลาง 

สงผลตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น สอดคลองกับการสัมภาษณ 

1) การสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับ

การสงเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยวในระดับปานกลางกับ

การบรหิารงานเทศบาลเมือง (กาน ทพิวรรณ, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2556)  2) การสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีความสัมพันธกับการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่นและการทองเที่ยวในระดับปานกลางกับการบริหารงานเทศบาลเมืองที่มีนัยสําคัญ

ระหวางการบริหารงานเทศบาลกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น (สายใจ เลิศ

วริยิะประภา, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2556)   

 การที่เทศบาลเมืองมีการบริหารงานที่มีความสัมพันธกับการบรหิารกิจการบานเมืองที่

ดขีองทองถิ่นในการใหบรกิารสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

โดยสอดคลองกับการดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมในการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาสามป

ที่ตองนําโครงการที่เปนความตองการของประชาชนและการแกปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนอยางเทาเทียมกัน ในขณะที่การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจะตองมีความ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลในการดําเนนินโยบายของผูบรหิาร

เทศบาลเมืองในการใหบริการประชาชน ตามระบบมาตรฐานการใหบริการสาธารณะข้ันต่ํา ที่

บังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (จรัส  สุวรรณมาลา, 

2544, หนา 7-9)  โดยที่การบริหารงานทองถิ่นมีความ สําคัญอยางยิ่งตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยที่ตองคํานงึถงึการบริหารงานตองมี

ประสทิธภิาพและประสบความสําเร็จในการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

(รสคนธ  รัตนเสรมิพงศ, 2547, หนา 60-62) 
 

2. ตัวแบบการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองเทศบาลเมอืง  

 จากการศกึษาความสัมพันธระหวางการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย โดย

ผูวิจัยศึกษาในลักษณะการหาความสัมพันธของตัวแปรโดยการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล 

ทําใหทราบถงึระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม และทราบถึงลําดับของ

องคประกอบภายในตัวแปรที่มีความสําคัญ และมีอิทธิพลสงผลใหเกิดความสัมพันธของ    

ตัวแปรที่ศึกษาและจากผลการศึกษาที่ผานมาสามารถพัฒนาสูการสรางตัวแบบการบริการ
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สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

เทศบาลเมืองในประเทศไทย นําไปสูการสรางองคความรูใหม โดยวธิกีารวเิคราะหในลักษณะการ

วเิคราะหเสนทาง (path analysis model)  ผลการวเิคราะหมีรายละเอียดดังนี้   

 จากการพิจารณาตัวแบบที่ 21 ตัวแบบที ่22 และตัวแบบที ่23 ดังที่กลาวมาขางตนเปน

การวิเคราะหเสนทาง path analysis ซ่ึงเปนการวิเคราะหทางสถิติแบบถดถอย (regression 

analysis) โดยอาศัยตัวแบบและสมการโครงสราง ที่พัฒนามาจากการศึกษาระดับความสัมพันธ

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนคอลระหวางการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองกับการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น พบวา ตัวแปรที่เทศบาล

เมืองสามารถดําเนินการเพื่อการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มี 3 ตัวแปร  

ประกอบดวย หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน หลักการปรับปรุงภารกิจ และหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิาร 

 จากผลการทดสอบเสนทางความสัมพันธดังกลาวทําใหทราบคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ 

ที่แสดงถงึเสนทางระดับความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองใน

ประเทศไทยซ่ึงสามารถสรุปเปนตัวแบบการวิจัยได 3 ตัวแบบที่สําคัญ ไดแก ตัวแบบการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตามหลักการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิ และตัวแบบการบรหิารงานเทศบาลเมือง

เพื่อบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิาร 

  จากตัวแบบที่ 21 ตัวแบบที ่22  และตัวแบบที ่23 ดังที่กลาวมาขางตนเปนการวเิคราะห

เสนทางแบบตัวแปรคูที่แตกตางกัน 3 เสนทางที่มีสาเหตุการบรรลุหลักกิจการบานเมืองที่ดี

เดยีวกันทําใหสามารถนําวธิกีารวเิคราะหเสนทางเชิงวพิากษ (critical path analysis) ซ่ึงเปนวธิกีาร

สราง bipartite graphs  จงึสามารถรวมตัวแบบดังกลาว ซ่ึงวเิคราะหเสนทางเชิงวพิากษ  ปรากฏ

ตามตัวแบบที่ 25   

แนวทางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานการบริการ

สาธารณะโดยเฉพาะการดําเนนิงานตามมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิตเปนสวนสําคัญที่ทําใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองสามารถบรรลุหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดไีด และสามารถบรรลุตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การ

ปรับปรุงภารกจิของเทศบาล และการประเมินผลการปฏิบัตกิาร ไดอยางมีประสทิธภิาพ 
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 จากตัวแบบที่ 25 มีกลุมตัวแปรที่หลากหลายตัวแปร ซ่ึงผูวจิัยพัฒนามาจากตัวแบบ 

ที่ 21 ตัวแบบที่ 22 และตัวแบบที่ 23 ซ่ึงมีทัง้กลุมตัวแปรการบริหารงานตามมาตรฐานบริการ

สาธารณะของเทศบาลเมือง  และกลุมตัวแปรหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

เมือง  พบวา ตัวแปรทัง้สองกลุมนี้มีตัวแปรและตัวช้ีวัดที่หลากหลายดวยกันทั้งสิ้น  แตผูศึกษา

ไมทราบวาความสัมพันธทัง้สองกลุมนัน้ มีความสัมพันธกันโดยทางตรง หรือ โดยทางออม ซ่ึง

หลังจากไดศกึษาพบวา เทศบาลเมืองมีการบริหารงานราชการในการใหบริการประชาชนตาม

มาตรฐานบรกิารสาธารณะที่มีการมุงเนนและเกดิข้ึนจรงิในบางสวนเทานัน้ โดยเฉพาะมาตรฐาน

ดานโครงสรางพื้นฐาน และมาตรฐานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่สามารถทําใหเกิดการ

บรหิารงาน ตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การปรับปรุงภารกจิของเทศบาล และการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิารเพื่อการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ ดังแนวทางที่ 1 ตาม

หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน แนวทางที่ 2 การปรับปรุงภารกจิของเทศบาล และแนวทางที่ 

3 การประเมินผลการปฏิบัตกิาร 

 

ตัวแบบท่ี 25 ตัวแบบรวมการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบรรลุการบริหารกจิการ

บานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

 

IV 1. โครงสราง

พ้ืนฐาน 

DV5.1 การพิจารณา  

ทบทวน  ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง ยกเลิก

ภารกิจ 

 

 DV4.1 กระบวนการ

ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

DV4. การลด

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

IV1.3 แหลงน้ํา

เพ่ือการอุปโภค

และบรโิภค 

IV1.1 ถนน 

ทางเดนิ  และ

ทางเทา 
 

IV2.1 การ

พัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

IV 2. การ

สงเสริม

คุณภาพชีวติ  

DV7.1 กระบวนการ

ประเมนิผลการปฏิบัติ              

ราชการของเทศบาล 

 

DV.7 การ

ประเมนิผลการ

ปฏิบัติการ 

 

DV7.3 การประเมนิ

ความพึงพอใจของ 

ประชาชน 

 

DV5. การ

ปรับปรุงภารกิจ

ของเทศบาล 

 

IV2.5 การ

สงเสรมิการ

พัฒนาสตรแีละ 

การสงเสรมิ

อาชพี 

 IV2.2 การ

สงเสรมิกีฬา 

 

.577* 

.396* 

.370* 

.579* 

.411* 

.433* 

.587* 

.619* 

.527* 

.289* 
.293* 

.166* 

.182* 

.189* 

.262* 

.387* 

.647* 
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 เม่ือเทศบาลเมืองไดรับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยใหการบริหารราชการโดยใช

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวย เพื่อประโยชนสุขของประชาชน การ

บริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาล หลักการบริหารภารกิจอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุง

ภารกิจของเทศบาล การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

และหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารที่กําหนดเปนภารกจิซ่ึงเทศบาลเมืองตองปฏิบัติใหบรรลุ

ภารกจิ โดยมีข้ันตอนการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลทั้งสิ้น ซ่ึงหลักธรรมาภิบาลสามารถ

ตรวจสอบไดจรงิ กระทรวงมหาดไทยจงึเปนสวนงานที่รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑของ

มาตรฐานธรรมาภิบาล โดยเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองถือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

ตามภารกจิ เชน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การเบกิจายเงนิ รวมถงึภาคประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ ตลอดจนองคกรอิสระหรือหนวยงานอ่ืนๆ เขามาตรวจสอบ

ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้การบริหารงานตางๆ ก็มุงที่จะสราง

ความพึงพอใจแกประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด 

 ขณะเดยีวกัน กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารและ

การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในรูปแบบการประเมินเปาหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธตามแนวทางในการ

บริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นที่นําไปสูการ

สนับสนุนใหเกิดการบรหิารงานเทศบาลเมืองตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองที่ดไีดจรงิ โดย

เกดิข้ึนจากการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ ที่มุงเนนคุณภาพงานของเทศบาล

เมืองที่บรหิารจัดการเพื่อบรกิารพื้นฐานแกประชาชน ประกอบดวยการคมนาคมและการขนสง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองและการควบคุมอาคาร  

 การดําเนินงานใหไดมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานการ

คมนาคมที่ทั่วถงึ สะดวก และปลอดภัย รวมถงึสงเสรมิการพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพเปนเมือง

ที่สมบูรณในอนาคต กระบวนการสําคัญประการหนึ่งของการจัดบริการสาธารณะ คอื ตองมีการ

วางแผน และศกึษาความเหมาะสมในการกอสราง บํารุงรักษา เพื่อใหเกิดประโยชน และคุมคา 

สอดคลองกับความตองการของ ประชาชนและทศิทางการพัฒนาทองถิ่น จะตองผานกระบวนการ

ประชาคม และตองเปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อใหแผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะสั้น ระยะยาวได

อยางเปนระบบ แตหากแผนพัฒนาที่วางไว มีความจําเปนจะตองปรับปรุงหรือทบทวนเพื่อให

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถพิจารณาดําเนินการ
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ตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนที่กระทรวง มหาดไทย กําหนดไดตามความเหมาะสม โดยผูบรหิาร

ทองถิ่นและเจาหนาที่ควรตรวจสอบตามข้ันตอนที่ระเบยีบกําหนด  

รองลงมาเปนแนวทางการบริหารตามมาตรฐานบริการสาธารณะดานการสงเสริม

คุณภาพชีวติ  ที่มุงเนนคุณภาพงานของเทศบาลเมืองที่บรหิารจัดการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

ประชาชน ประกอบดวยการสงเสรมิอาชีพ งานสวัสดกิารสังคม  นันทนาการ การศกึษาและการ

สาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมบทบาทหนาที่ของผูหญิงหรือสตรีซ่ึงเปนทรัพยากรและ

เปนกําลังสําคัญในการที่จะผลักดันและพัฒนาสังคมประเทศชาติใหกาวหนาตอไป โดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีกิจกรรมสงเสรมิการรวมกลุมของสตร ีจดักจิกรรมใหความรูในเรื่องตางๆ 

สตร ีเชนการวางแผนครอบครัว การปองกันการตัง้ครรภกอนวัยอันควร การตรวจมะเร็งเตานม

ดวยตนเอง  การตรวจมะเร็งปากมดลูก  มีกจิกรรมสงเสรมิใหสตรีหรือกลุมสตรมีีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น  หรอืมีบทบาททางสังคม และเนนการสงเสรมิอาชีพ  โดยทองถิ่นมีการสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูลกลุมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อพัฒนา

ความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ จัดกจิกรรมสงเสรมิอาชีพแกประชาชน จัดหรอืสนับสนุนให

มีการถายทอดความรูหรอืเทคโนโลยใีนวชิาชีพ การจัดการ หรือการตลาด แกกลุมอาชีพตางๆ  

สงเสริมการนําทรัพยากรหรือภูมิปญญาทองถิ่นมาเพ่ิมมูลคาเพื่อยกระดับรายไดของ

ประชาชนและใหประชาชนในทองถิ่นเกดิความพึงพอใจในระดับสูงสุด   

  จากตัวแบบที่ 25 ซ่ึงเปนตัวแบบทาง bipartite graphs ซ่ึงมีสาเหตุและมีเปาหมายของ

ตัวแบบที่แตกตางกัน ซ่ึงตัวแบบดังกลาวเปนตัวแบบสัมพันธในลักษณะเชิงสถิติที่เต็มไปดวยตัว

เลขที่เขาใจยาก ผูวจิัยจงึปรับปรุงตัวแบบเขียนเปนตัวแบบที่ 26 ซ่ึงเปนตัวแบบแสดงความสัมพันธ

ทางสังคมสตรที่เปนวิชาการและทําใหเขาใจมากยิ่งข้ึนสามารถอภิปรายผลรายละเอียดตาม       

ตัวแบบที ่26   

ดังนั้น จากผลการวิเคราะหขอมูลตามตัวแบบการวิจัยที่ได แสดงใหเห็นวาตัวแบบ

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะเพื่อบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น

โดยเฉพาะการบรรลุตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน การปรับปรุงภารกิจของเทศบาล และการประเมินผลการปฏิบัติการของทองถิ่น มี

อยู 3 ตัวแบบที่หนวยงานระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถรวมกันผลักดันและเนน

บทบาทการบรหิารงานตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะโดยการใหบริการประชาชนดานโครงสราง

พื้นฐานและการสงเสรมิคุณภาพชีวติของประชาชนในทองถิ่นใหเกดิความพึงพอใจ 
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ตัวแบบท่ี 26 มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะเพ่ือบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืง

ท่ีดขีองทองถิ่น 

 
  

   การดําเนนิกจิการของเทศบาลเมืองหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนควรลดระยะเวลา

ในการพิจารณา การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอ

ประชาชนใหเกดิความสะดวกรวดเร็วในการติดตอราชการ โดยจัดใหมีการจัดตั้งศูนยบริการรวม

เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ ที่เปนอํานาจหนาที่

ของเทศบาลเมือง เชน การขออนุญาตใชน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เปนไปตามระเบียบ มีกระบวนการตรวจสอบหลักฐาน การสงเรื่องใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การ

ตดิตามความคบืหนารวมถงึการแจงผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรับทราบ ในขณะเดียวกันมี

การจัดบริการสาธารณะรวมกับเทศบาลเมืองหรือองคกรภาคประชาสังคมในการใหบริการที่

ตอบสนองความตองการของประชาชน ดานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

GOOD GOVERNANCE 

การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

 การกระจายอํานาจการตัดสนิใจ 

 สนับสนุนศูนยบรกิารรวม 

 การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การบรหิารรัฐกิจรวม 

การทบทวน 

ปรับปรุง ภารกจิ

ของเทศบาล 

การประเมินผล

การปฏิบัตกิาร

ของทองถิ่น 

โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวติ 

การบรหิารจัดการดาน

คมนาคม    

ดานสาธารณูปโภค 

ดานสาธารณูปการ 

การบรหิารผังเมอืง 

การควบคุมอาคาร

บานเรอืน 

 การสงเสรมิอาชีพ 

 ดานสวัสดิการ 

 ดานนันทนาการ/กีฬา 

 จัดการดานการศกึษา 

 ดานสาธารณสุข 
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ยกเลิกภารกิจของเทศบาลเมือง ควรเนนการทบทวนภารกิจวาภารกิจไหนมีความจําเปนหรือ

สมควรที่จะไดดําเนนิการตอไปหรอืไม โดยคํานงึถงึแผนการบรหิารราชการแผนดนิ นโยบายของ

คณะรัฐมนตร ีกําลังเงนิงบประมาณของเทศบาลเมือง ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ

อ่ืนประกอบกัน และปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนการทํางานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ จัดลําดับ

ความสําคัญและความจําเปนของงานหรือโครงการที่จะทําใหสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ 

และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบตางๆ ใหเหมาะสม และในปจจุบันเทศบาลเมืองและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนควรใหความสําคัญตอการบริหารงานทางดานโครงสรางพื้นฐาน การ

สงเสรมิคุณภาพชีวติ ที่มีการปรับปรุงทบทวนภารกิจใหเขากับสถานการณ โดยเฉพาะในเรื่อง

ความสําคัญของการศึกษา ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทันตอยุคโลกาภิวัตน  

ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผูมารับบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง 

เพื่อการสรางภาพลักษณที่ดใีนการใหบรกิารสาธารณะของเจาหนาที่หรอืเจาพนักงานทองถิ่นใน

การใหบรกิารกับประชาชนมีการสํารวจความพึงพอใจในแตละสวนงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

บุคลากรทองถิ่นใหมีประสทิธภิาพในการใหบรกิารที่มากข้ึน 
 

 

ขอเสนอแนะจากการศกึษา 
  

 การศึกษาครั้งนี้พบวา การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 

ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นและการทองเที่ยวมีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น

โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต การสงเสริมศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว ซ่ึงมีผลตอผลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่นในระดับมาก สําหรับขอเสนอแนะเพื่อใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น

ประสบความสําเร็จมากข้ึนมีดังนี้   

 1. ขอเสนอแนะการบริหารงานเทศบาลเมอืง 

 1.1 ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคมตามบทบาทหนาที่การบริหารงานเทศบาล

เมือง ในปจจุบัน ปรากฏวา ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนผูที่เขามาปฏิบัติหนาที่และมี

บทบาทในการจัดระเบียบชุมชนและสังคม เชน กรมพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทย           

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงแรงงาน เขาไปมีสวนรวมและมีบทบาทในการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคมมาก เทศบาลเมืองควรเพ่ิมบทบาทการบริการสาธารณะดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคมตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากเทศบาลเมืองเปน
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องคกรที่ใกลชิดกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในทองถิ่นสามารถแกปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนในทองถิ่นไดมากกวาราชการสวนถูมิภาคหรือราชการในสวนกลาง  แตในปจจุบัน

เทศบาลเมืองในภาพรวมละเลยและใหความสําคัญตอการจัดระเบียบชุมชนและสังคมใน

ระดับต่ํามาก 

 1.2  เทศบาลเมืองควรใหความสําคัญตอมาตรฐานบริการสาธารณะดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน เนื่องจากผูที่ทําลายทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก เปนผลอันเนื่องมาจากนักการเมืองทองถิ่น กลุมผูมีอิทธิพล และกลุม

ผลประโยชนหรอืพวกฟองนักการเมืองทองถิ่น เปนผูทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมใน

การบุกรุกทําลายปาไม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่เปนหนวยงานตนสังกัดที่รับผิดชอบ 

ควรเขามาติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายรวมกับกรมอุทยานแหงชาติอยาง

เครงครัด เพื่อลดปญหาการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูมีอิทธิพลหรือนักการเมืองใน

ทองถิ่น 

 2. ขอเสนอแนะการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น  

 2.1 ผูบรหิารเทศบาลเมืองควรใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลรายละเอียดการ

บรหิารงานใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับรูมากข้ึน รวมถงึการซอมแซมอุปกรณที่ชํารุดและการ

เผยแพรขอมูลขาวสารการใหบรกิารสาธารณะกับประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากเทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในการ

ดําเนนิโครงการเพื่อหลักประโยชนสุขกับประชาชนนอยและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ยังคงเปนปญหาสําคัญใหกับทองถิ่นโดยที่ผูบรหิารจะใหความสําคัญตอการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนที่เปนกลุมพวกฟองของนักการเมืองทองถิ่นมากกวาประชาชนทั่วไป ในการ

ใหบรกิารสาธารณะ ผูบรหิารควรใหบรกิารอยางเทาเทยีมกัน 

 2.2 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ในการ

ใหบริการกับประชาชนในทองถิ่นมากข้ึน เนื่องจากการบริหารกิจการของทองถิ่นในปจจุบันให

ความสําคัญตอภารกิจที่สงผลกระทบตอประชาชนนอยมาก โดยที่ผูบริหารเทศบาลเมืองให

ความสําคัญตอภารกจิงานเกี่ยวกับการบรหิารงานมากที่สงผลตอผลประโยชนของนักการเมือง

ทองถิ่นมากกวา ทําใหประชาชนในทองถิ่นไดรับการดูแลจากการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล

ตามแผนพัฒนาทีม่าจากความตองการของประชาชนในการทําประชาคมในระดับนอย ในขณะที่

การดําเนนิโครงการหรอืกจิกรรมของเทศบาลเมืองสวนใหญจะมาจากกลุมนักการเมืองทองถิ่น

สนับสนุน หรือกลุมอิทธิพลที่สนับสนุนนักการเมืองทองถิ่นทําใหการดําเนินโครงการประสบ

ความสําเร็จมากกวาการดําเนนิโครงการที่ใหบรกิารประชาชนอยางจรงิจัง 



 

319 
 

 2.3 การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดตีองคํานงึถงึประสทิธภิาพและเกดิความคุมคา

ตอภารกิจ การใหบริการสาธารณะและการแกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนอยาง

เรงดวน ปรากฏวาการดําเนนิภารกิจในการแกปญหาใหกับประชาชนผูบริหารตองใหความสําคัญ

มากข้ึน การตดิตามการแกปญหาอยางตอเนื่อง การติดตามผลการดําเนินการแกปญหาใหกับ

ประชาชน ตองเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นและมีประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ ในขณะที่การใหบริการที่ผานมาเทศบาลเมืองสวนใหญใหความสําคัญตอการ

แกปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นมีการดําเนินการแตการใหบริการกับไมมี

ประสิทธิภาพ เชนโครงการบอบําบัดน้ําเสียมีการดําเนินโครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาเปนไป

ตามแผนที่ตัง้ไว แตประสทิธภิาพในการใชงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนนัน้กับมีนอย 

2.4 การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดคีวรคํานงึถงึหลักการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหมากที่สุด เชน ควรมีทางเดินสําหรับผูพิการ

มากข้ึน เนื่องจากเทศบาลเมืองทัว่ประเทศมีทางสําหรับใหความสะดวกแกผูพิการในการติดตอ

ราชการนอยมาก เทศบาลเมืองควรจัดเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชนในการขอรับบรกิารที่มี

ประสทิธภิาพมากข้ึน 

 3. ขอเสนอแนะตามตัวแบบการวจัิย 

 จากการสรางตัวแบบมาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะเพื่อบรรลุการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ผูวจิัยมีขอเสนอแนะตามตัวแบบการวจิัยผลการวจิัย ดังนี้ 

 3.1 การบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรปูแบบอ่ืน ยังคงตองใหความสําคัญกับการใหบรกิารดานโครงสรางพื้นฐาน 

เปนสําคัญ  เนื่องจากเปนตัวบงช้ีคุณภาพชีวติของคนในชุมชน  ที่บงช้ีถึงความสําคัญของระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรอืที่เรยีกวา “โครงสรางพื้นฐาน” ของทองถิ่น  ดังนั้นเทศบาล

เมืองหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอ่ืน ควรดําเนินการสํารวจความตองการบริการ

สาธารณะของประชาชน หรือประมวลขอมูลการรองเรียน ขอเรียกรองของประชาชนเกี่ยวกับ

บริการสาธารณะ  สามารถพบไดวา บริการสาธารณะที่ประชาชนตองการใหสรางหรือซอม

บํารุงรักษาเรงดวนลําดับแรกๆ ยังคงเปนเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน ถนน สะพาน 

ทางเดนิ ทางระบายน้ํา น้ําประปา ไฟฟา แสงสวาง สวนสาธารณะ คูคลองสงน้ํา ฯลฯ เปนตน 

และจากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงตระหนักถึงความตองการดานโครงสราง

พื้นฐาน ผูบรหิารทองถิ่นควรคํานงึถงึประเด็นปญหาตอไปดังนี้ 

  1) ขอจํากัดดานงบประมาณ การกอสรางและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการตองใชเงนิจํานวนมาก ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณประจําป

จํานวนจํากัด อีกทัง้ถูกควบคุมในเรื่องการกูเงินมาลงทุน และหามไมใหจัดสรรงบประมาณลงทุน
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ระยะหลายปตดิตอกัน ทองถิ่นสวนใหญจงึตองไปแยงชิงเงนิอุดหนุนโครงการลงทุนจากรัฐบาล ซ่ึง

ตองอาศัยเสนสายพรรคพวกทางการเมืองระดับชาติเปนหลัก นับเปนขอจํากัดที่ทาทายผูบริหาร

ทองถิ่นมากพอสมควร 

  2) ขอจํากัดดานการบริหารจัดการ การจัดบริการดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการหลายประเภทสามารถบริหารจัดการโดยใชกลไกตลาด ใหเอกชนเขามาประมูล

ดําเนนิการ อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังไมมีความรูและประสบการณดาน

การบรหิารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเชิงพาณชิย ทําใหไมกลารเิริ่มดําเนนิการ 

  3) ขอจํากัดดานความรูทางเทคนคิ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพนักงาน

สวนทองถิ่นจํานวนจํากัด ยังขาดความรูทางเทคนิคที่จําเปนสําหรับวางแผนและบริหาร

จัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอยูมาก ทําใหเปนอุปสรรคตอการสํารวจ

ออกแบบ ควบคุมและตรวจรับงาน ทําใหงานขาดคุณภาพ ตองซอมบํารุงรักษาดวยตนทุนที่

แพงเกนิความจําเปน มีโอกาสคอรรัปช่ัน ผลประโยชนทับซอน จนทําใหประชาชนไมไวใจและ

ตอตานโครงการลงทุนในบางโครงการ  

  3.2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน ในการจัดสวัสดกิารสังคมใหครบถวน

นัน้ เปนเรื่องที่ทาทายองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง จึงไมสามารถจัดใหมีสวัสดิการได

ทุกเรื่องพรอมกันทเีดยีว และตองเลือกวิธีการจัดบริการหลากหลายรูปแบบ ไมมุงเนนแตการจัด

สวัสดกิารสังคมเพียงอยางเดียว หากแตตองคํานึงถึงการสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดวย ดังนัน้องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณาในประเด็นตอไปนี้  

      1) คนหาและจัดลําดับความสําคัญเรงดวนใหถูกตอง องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีทรัพยากรจํากัด ในขณะที่ความตองการสวัสดิการสังคมมีมากและไมจํากัด 

สวัสดกิารบางเรื่องอาจมีคาใชจายแพง เชน การประกันการวางงาน การประกันสุขภาพ การ

ประกันราคาพชืผลการเกษตร ฯลฯ เปนตน ผูบริหารทองถิ่นจึงตัดสินใจเลือกจัดสวัสดิการ

สําหรับคนบางกลุมและบางเรื่องที่จําเปนเรงดวน และอยูในกรอบวงเงินที่ เพียงพอ ดังนั้น

ผูบรหิารทองถิ่นจงึตองใชกระบวนการตัดสนิใจที่เปดเผยและเปดโอกาสใหผูคนที่เกี่ยวของได

รวมคิดและตัดสนิใจมากกวาที่จะใชดุลพินจิสวนตัว 

      2) เลอืกวธิกีารดําเนนิงานในเชิงพัฒนาและย่ังยืน ถาผูบรหิารทองถิ่นคิด

ที่จะจัดระบบสวัสดกิารสังคมแบบสงเคราะห แจกของ แจกเงนิ หรอืชวยเหลอืเปนรายบุคคล 

โดยผูรับไมตองชวยตัวเอง สามารถทําไดงาย สะดวก และผูรับก็พอใจ ไดคะแนนนิยมทาง

การเมือง แตวธิกีารสงเคราะหแบบแจกของ แจกอาหาร แจกเงินนั้น ถามีเงินไมมากก็สามารถ
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ชวยประชาชนไดในขอบเขตจํากัด ไมยั่งยนื อีกทัง้ยังอาจเปนการทําลายวถิชีีวติแบบพ่ึงตัวเองของ

ประชาชน 

 4. ขอเสนอแนะทางวชิาการเพ่ือการวจัิยตอไป   

 ผูวจิัยมีขอเสนอแนะทางวชิาการเพื่อการวจิัยในครัง้ตอไป ดังนี้ 

 4.1 การศกึษาครัง้นี้พิจารณาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น โดยเฉพาะดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึง

เปนการศึกษาในบริบทที่เฉพาะดาน ดังนั้นจึงควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

เทศบาลเมืองกับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลดานอ่ืนดวย เพื่อตรวจสอบยืนยันขอคนพบที่

เกดิข้ึนในครัง้นี้วาสอดคลองกับการบรหิารงานในดานอ่ืนหรอืไม 

  4.2 การศึกษาครั้งนี้สนใจศึกษาตัวแปรทางการบริหารงานเทศบาลเมืองตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะ ดานโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสงเสริมศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว อยางไรก็ตามการศึกษาการบริหารงานของ

เทศบาลอาจจะพิจารณาในเชิงการใหบริการตามมาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองในมิตอ่ืินๆ เพ่ิมเตมิดวย 
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ภาคผนวก ก 

การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (CONTENT  VALIDITY)   

 
รายช่ือผูเชี่ยวชาญทดสอความตรงของเนื้อหา (CONTENT VALIDITY)  

ของแบบสัมภาษณ 

1. นายทศพล  งานไพโรจน นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี   

2. ดร.ศิริเพ็ญ  วิศิษฎพิทยา ปลัดเทศบาลตําบลเพ จังหวัดระยอง 

3. นายทวี  ธรรมอดิศัย อดีตปลัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

4. ดร.สนิท เย็นฉ่ํา อดีตนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง   

5. นางสุรนิตย อองฬะ  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

339 
 

 ภาคผนวก ก 
 

การวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ                 

กับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย 

       แบบตรวจสอบชุดนี้ใชสําหรับ  

 1. นายกเทศมนตรี 

  2. ปลัดเทศบาล 
 

ตารางท่ี 1 รายการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของผูเช่ียวชาญ 5 

ทาน ตัวแปรตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ 
ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

IV 1 โครงสรางพ้ืนฐาน  

IV1.1 ถนน  ทางเดนิ และ     

ทางเทา 

IV1.1.1 การกอสรางถนน 

ทางเดนิ   

           และทางเทา 

IV1.1.1.1 โครงการบรรจุใน

แผนพัฒนาเทศบาล 

IV1.1.1.2 การพิจารณาความคุมคา

ของประชาชน 

IV1.1.1.3 จัดทําแผนการตรวจสอบ

ถนนประจําปและรายงาน

ผลการดําเนนิการตามแผน 

IV1.1.1.4 จัดทําแผนที่สังเขปแสดง

ขอมูล ถนน  ทางเดิน  

และทางเทา 

 IV1.1.1.5 การกอสรางถนน  

ทางเดิน และทางเทา

เปนไปตามมาตรฐาน 

 

1.1.1 การกอสรางถนน  ทางเดนิ  

และทางเทาของเทศบาลเมือง 

มีการดําเนนิการ ขอใดบาง 

� เปนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 

� การกอสรางถนนทางเดินและทางเทามกีาร

พจิารณาความคุมคาและประโยชนท่ี

ประชาชนจะไดรับ 

� มกีารจัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป

และรายงานผลการดําเนินการตามแผน 

� มกีารจัดทําแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลถนน  

ทางเดินและทางเทา 

� การกอสรางถนน  ทางเดิน  และทางเทา

เปนไปตามมาตรฐาน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

340 
 

ตารางท่ี 1 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV1.1.2 การบํารุงรักษา

ถนน ทางเดนิ  

และทางเทา 

IV1.1.2.1 จัดทําประวัติทะเบียนถนน

ทุกสาย ทุกประเภท 

IV1.1.2.2 ถนนในความรับผิดชอบ

สามารถซอมไดไมนอย

กวารอยละ 50 

IV1.1.2.3 รวบรวมขอมูลความ

เสียหายของถนน  ทางเดิน  

และทางเทา  

IV1.1.2.4 วเิคราะหจัดลําดับ

กอนหลัง 

           ในการซอม 

IV1.1.2.5 บํารุงรักษาสามารถดําเนินการ

ซอมแซมถนนท่ีชํารุดได

ภายใน 60 วัน 

1.1.2 การบํารุงรักษาถนน ทางเดนิ และ  

ทางเทาของเทศบาลเมือง          

มีการดําเนนิการ ขอใดบาง 

� มกีารจัดทําทะเบียนประวัติถนนทุกสาย        

ทุกประเภท  

� มกีารรวบรวมขอมูลความเสียหายของถนน 

ทางเดิน และทางเทา  

� วเิคราะหจัดลําดับกอนหลังในการซอม

บํารุงรักษา 

� ถนนในความรบัผิดชอบสามารถซอมไดไมนอย

กวารอยละ 50 

� สามารถดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดได 

       ภายใน 60 วัน   

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนินการ 5 ขอ  = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ  = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ  = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ  = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ       = 1 

1 1 1 1 1 

IV1.2 ไฟฟาสาธารณะ 

และทางระบายน้ํา 

IV1.2.1  การใหบรกิารไฟฟา

สาธารณะของ

เทศบาล 
IV1.2.1.1  สํารวจความคดิเห็น

หรอืความตองการ

ของประชาชน 

IV1.2.1.2 นําผลการสํารวจมา

พจิารณาดําเนินการ 

IV1.2.1.3 ถนนสายหลักทุกสายมี

การติดต้ังไฟฟา

สาธารณะ 

IV1.2.1.4 แตงต้ังเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ          

แจงเหตุ  

IV1.2.1.5 มจีุดรับแจงเหตุและ

ประสาน การแกไข

ปญหาเก่ียวกับไฟฟา 

 

1.2.1 การใหบรกิารไฟฟาสาธารณะของ

เทศบาลเมอืงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ           

มกีารดําเนนิการ ขอใดบาง 

� มกีารสํารวจความคดิเห็นหรอืความตองการ

ของประชาชนเก่ียวกับไฟฟาสาธารณะในพื้นท่ี  

� ไดนําผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชน

มาพจิารณาจัดลําดับความสําคัญ 

� ถนนสายหลักทุกสายในเทศบาล ตองมีการติดต้ัง

ไฟฟาสาธารณะตามจุดเส่ียงตางๆ  (วงเวยีน ทางแยก 

ทางโคง ฯลฯ) 

� ไดแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

� มจีุดรับแจงเหตุและประสานการแกไขปญหา

เก่ียวกับไฟฟาสาธารณะ  

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนินการ 5 ขอ  = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ  = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ  = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ  = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ       = 1 

1 1 1 1 0 
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ตารางท่ี 1 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV1.2.2  กําหนดแผนและ

ขอมูลทางระบายน้ํา 
IV1.2.2.1 การรวบรวมขอมูลสภาพพื้นที่ 

            ระบบโครงขายถนน ทางระบาย 

            น้ํา   

IV1.2.2.2 ศกึษาสภาพปญหาที่เกดิจาก

การระบายน้ํา 

 IV1.2.2.3 มีแผนการจัดระบบระบายน้ํา 

IV1.2.2.4 เทศบาล มีการแตงตัง้

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

IV1.2.2.5 มีวัสดุอุปกรณในการ

ดําเนนิการอยางมีมาตรฐาน 
 

1.2.2  การกําหนดแผนและขอมูลทาง 
        ระบายน้ําในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมอืง     

        มีการดําเนนิการ ขอใดบาง 

� มกีารรวบรวมขอมูลสภาพพื้นท่ี ระบบ

โครงขายถนน ขอมูลทางระบายนํ้า และพื้นท่ี

รับนํ้าท่ีเปนปจจุบัน  

� มกีารศกึษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการ

ระบายนํ้าไมเพยีงพอ และพื้นท่ีท่ีมลัีกษณะ

นํ้าทวมขัง 

� มแีผนการจัดระบบระบายนํ้าในพื้นท่ีความ

รับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินการ  

 � เทศบาล มกีารแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 � มวีัสดุอุปกรณในการดําเนินการอยางมี

มาตรฐาน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 0 

IV1.3 แหลงน้ําเพื่อการ

อุปโภค บริโภค   

IV1.3.1 การวางแผนจัดหา

น้ําเพื่อการอุปโภค 

บรโิภค 
IV1.3.1.1 มขีอมูลแหลงนํ้า  

IV1.3.1.2 มกีารประมาณ 

            การปรมิาณความ 

            ตองการใชนํ้า 

IV1.3.1.3 มกีารสํารวจขอมูล 

            ความตองการใชนํ้า   

IV1.3.1.4 มแีผนการจัดหาหรอื     

            ใหบรกิารนํ้า  

IV1.3.1.5 มแีผนการบํารุงรักษา 

            อนุรักษแหลงนํ้า  

 

1.3.1 การวางแผนการจัดหาน้ําเพื่อ

การอุปโภคบรโิภคของเทศบาล

เมืองมีการดําเนนิการ ขอใดบาง 

� มขีอมูลแหลงนํ้า ไดแก ท่ีต้ัง ปรมิาณ และ

ลักษณะการใชประโยชนท่ีเปนปจจุบัน  

� มกีารประมาณการปรมิาณความตองการใชนํ้า         

เพื่อการอุปโภค บรโิภค  

� มกีารสํารวจขอมูลเก่ียวกับความตองการใช

นํ้าอุปโภค บรโิภคของประชาชนในพื้นท่ี 

� มแีผนการจัดหาหรอืใหบรกิารนํ้าเพื่อการ

อุปโภค บรโิภคสําหรับประชาชน 

� มแีผนการบํารุงรักษาอนุรักษแหลงนํ้า       

เพื่อการอุปโภคบรโิภค 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด 
แบบสัมภาษณ 

ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV1.3.2 การดําเนนิงาน   

           เพื่อใหบรกิารน้ํา 

           เพื่อการอุปโภค  

           บรโิภค 
IV1.3.2.1 มหีนวยงานผลิตนํ้า

สะอาด   

IV1.3.2.2 มเีจาหนาท่ีแจงเหตุหรอื     

ปญหาการใชนํ้า 

IV1.3.2.3 ใหบรกิารนํ้าสะอาดเพื่อ

การบรโิภคท่ีเพยีงพอ 

IV1.3.2.4 มกีารรณรงคให

ประชาชนกักเก็บนํ้า 

IV1.3.2.5 มกีารวางแผนปองกันการ      

ขาดแคลนนํ้าของ

เทศบาล 

  1.3.2 การดําเนนิงานเพื่อใหบริการน้ํา

เพื่อการอุปโภคบรโิภค ของ

เทศบาลเมือง มีการดําเนนิการ 

ขอใดบาง 
�  มีหนวยงานผลติน้ําสะอาดเพื่อบริการแกประชาชน 

� จัดใหมีเจาหนาที่รับแจงเหตุการณขาดแคลนน้ําหรือ

ปญหาความตองการใชน้ําในพื้นที่ 

� มีการดําเนนิการใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค

ที่เพยีงพอ ตอความตองการ    

� มีการรณรงคหรือประชาสัมพันธใหประชาชนกักเก็บ

น้ําและใชน้ําอยางประหยัด เพื่อการอุปโภค บริโภค 

ในครัวเรือน  

�  มีการวางแผนปองกันการขาดแคลนน้ําของเทศบาล 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

IV2 การสงเสริมคุณภาพ

ชีวติ   
IV2.1 ดานการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 
IV2.1.1 การวางแผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชน  
IV2.1.1.1 มีการจัดทําแผน 

 พัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.1.1.2 จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

IV2.1.1.3 การสํารวจและการจัดทํา

ฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็กทุก

ประเภท 

IV2.1.1.4 มีผูทรงคุณวุฒิ  หนวยงานตางๆ   

กําหนดนโยบายและแผนการ 

IV2.1.1.5 มีหนวยงาน หรือองคกร

ประชาชน หรือประชาชนรวม

ดําเนนิการ 

2.1.1 การวางแผนพัฒนาเด็กและ 

       เยาวชนของเทศบาลเมือง มีการ 

       ดําเนนิการ ขอใดบาง 

 � มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  

 � จัดใหมีสวนราชการหรือเจาหนาที่ผูรับผดิชอบการ

พัฒนาเด็ก  และเยาวชน  

 � มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ทุก

ประเภท เชน เด็กปกต ิเด็กพกิาร เด็กดอยโอกาส เด็ก

ที่ไมมีช่ือในทะเบยีนบาน เด็กที่มีความตองการพเิศษ 

เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก เด็กเรรอน ฯลฯ  

� มีผูทรงคุณวุฒิ หรือองคกรประชาชน หรือประชาชน 

กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

รวมถงึการดําเนนิการตางๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

� มีหนวยงาน หรือองคกรประชาชน หรือประชาชนรวม

ดําเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเยาวชน 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV2.1.2 จัดสนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาเด็กและ

เยาวชน 
IV2.1.2.1 ดําเนนิการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือพัฒนา

เด็กเล็ก 

IV2.1.2.2 สนับสนุนการจัด

กจิกรรมใหความรูและ

พัฒนาทักษะแกเด็ก และ

เยาวชนอยางตอเนื่อง 

IV2.1.2.3 จัดกจิกรรมใหความรู

แกบดิา  มารดาในการ

เลี้ยงดูบุตร 

IV2.1.2.4 สงเสรมิใหครอบครัว

และชุมชนมีสวนรวมใน

กจิกรรมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 

IV2.1.2.5 จัดกจิกรรมใหเด็กและ

เยาวชนไดแสดงความ

คิดเห็นและมีสวนรวมใน

การพัฒนา 

2.1.2 จัดหรอืสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

เด็กและเยาวชนของเทศบาลเมอืง มกีาร

ดําเนนิการ ขอใดบาง 

� ดําเนนิการหรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา  

เด็กเล็ก  (0 – 5 ป) 

� มีการดําเนนิการหรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด

กจิกรรมใหความรูและพัฒนาทักษะแกเด็กและเยาวชนใน

ดานตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การสอนภาษา กฬีา ดนตรี 

ประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ  

� จัดกจิกรรมใหความรูแกบดิามารดาในการเลี้ยงดูบุตร          

(ตัง้แตตัง้ครรภ) 

� สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในกจิกรรม     

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

� จัดกจิกรรมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความคดิเห็นและมีสวน 

รวม ในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของชุมชน 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

 IV2.2 การสงเสรมิกีฬา
  IV2.2.1 การบรหิาร

จัดการการกีฬา 

IV2.2.1.1 จัดใหมลีานกีฬา  

สนามกีฬา หรอื

สวนสุขภาพ ใน

ชุมชน 

IV2.2.1.2 จัดใหมอีุปกรณ

กีฬาท่ีมมีาตรฐาน 

และระบบดูแล

รักษาอยางดี 

IV2.2.1.3 มกีารแตงต้ัง

เจาหนาท่ีจัด

กิจกรรมดาน

กิจกรรมการกีฬา 

IV2.2.1.4 การเผยแพร

ความรูขาวสาร 

การกีฬา 

IV2.2.1.5 สนับสนุนใหมกีาร

เลนกีฬาออกกําลัง

กาย 

  2.2.1. การบรหิารจัดการการกีฬาของเทศบาล

เมอืงมกีารดําเนนิการ ขอใดบาง 
� จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีลานกฬีา หรือสนามกีฬา หรือสวน

สุขภาพในหมูบาน/ชุมชน หรือพื้นที่ออกกําลังกายใน

สวนสาธารณะ 

� จัดใหมีหรือสนับสนุน อุปกรณกฬีา หรืออุปกรณการออกกําลัง

กายที่ไดมาตรฐานประจําลานกฬีา /สนามกฬีา/ สวนสุขภาพ /

สวนสาธารณะ และมีระบบการดูแลรักษาอยางด ี    

�  มีการแตงตัง้เจาหนาที่ หรืออาสาสมัครที่มีความรูความสามารถ 

เพื่อจัดกจิกรรม  ดานการกฬีาหรือการออกกําลังกาย หรือการให

คําแนะนําการใชอุปกรณกฬีา แกประชาชน     

�  มีการเผยแพรความรูขาวสารการกฬีาเพื่อใหประชาชนตระหนักและ

เห็นคุณคา ของการเลนกฬีาหรือการออกกําลังกาย 

� จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีการเลนกฬีาหรือออกกําลังกาย เชน การ

แขงขันกฬีาประเภทตางๆ  กฬีาผูสูงอายุ กีฬาพื้นบาน  จัดคาย

พัฒนาทักษะกฬีาแกเด็กและเยาวชนในชวงปดภาคเรียน แอโรบิก   

รํามวยจีน ฯลฯ 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV2.2.2  การจัดกจิกรรม

เพื่อสงเสริมกฬีา 
IV2.2.2.1 กจิกรรมรณรงคเพื่อให

ประชาชนตระหนักและเห็น

คุณคา ของการเลนกฬีา 

IV2.2.2.2  สงเสริมการจัดตั้งกลุมกฬีา

ประเภทตาง  ๆ

 IV2.2.2.3 สนับสนุนใหมีการตรวจ

สุขภาพดูแลรักษาสุขภาพ

ประชาชน  

IV2.2.2.4 การประชาสัมพันธยกยอง

เชิดชู เกียรติแกผูทําช่ือเสียง  

ผูทําประโยชนดานกฬีา 

IV2.2.2.5 ดําเนินการหรือประสานงาน

สนับสนุนสรางเครือขายดาน

กฬีา 

 

 

2.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกฬีา 

        ของเทศบาลเมือง มีการ 

        ดําเนนิการ ขอใดบาง 
 

�  มีการจัดกจิกรรมรณรงคเพื่อใหประชาชนตระหนักและ

เห็นคุณคา ของการเลนกฬีาหรือการออกกําลังกาย 

�  สงเสริมการจัดตัง้กลุมกฬีาหรือการออกกําลังกาย

ประเภทตาง  ๆ   

 จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพ/

สมรรถภาพทางรางกาย (การช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง  

วัดความดันโลหิต ฯลฯ)  หรือใหคําแนะนําในการดูแล

รักษาสุขภาพแกประชาชน   

  มีการประชาสัมพันธ หรือจัดกจิกรรมยกยองเชิดชู

เกยีรตแิกผูทําช่ือเสยีง ผูใหการสนับสนุน หรือผูทํา

ประโยชนดานกฬีา ในพื้นที่    

  ดําเนนิการหรือประสานงานหรือสนับสนุนการสราง

เครือขาย ดานการกฬีาและการออกกําลังกาย   

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนินการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนินการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

  IV2.3 การสงเสริมผูสูงอายุ 

          และผูดอยโอกาส 
IV2.3.1 การสงเสริมผูสูงอาย ุ

IV2.3.1.1 มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล

ผูสูงอาย ุ

IV2.3.1.2 จัดกจิกรรมใหบริการผูสูงอายุ

IV2.3.1.3 สงเสริมการรวมกลุมหรือจัด

กจิกรรมของชมรม/กลุม

ผูสูงอายุ 

IV2.3.1.4  จัดกจิกรรมรณรงคใหคนใน

ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณคา

ผูสูงอายุ 

IV2.3.1.5 จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมให

ผูสูงอายุ ทําประโยชนแกสังคม 

 

2.3.1 การสงเสรมิผูสูงอายุของเทศบาล 

       เมืองมีการดําเนนิการ ขอใดบาง 
 

� มกีารสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ 

� จัดกิจกรรมใหบรกิารผูสูงอายุ เชน กิจกรรม

นันทนาการการตรวจสุขภาพ การเย่ียมบาน  

     การสงเสรมิอาชพี ฯลฯ  

� สงเสรมิการรวมกลุมหรอืสนับสนุนการจัด

กิจกรรมของกลุม/ชมรม/สมาคมผูสูงอายุ  

� จัดกิจกรรมรณรงคใหคนในครอบครัวและ

ชุมชน เห็นคุณคาของผูสูงอายุ 

� จัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิใหผูสูงอายุ              

ทําประโยชนใหแกสังคม 
เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV2.3.2 การพัฒนาและ

สังเคราะหดอยโอกาส 
IV2.3.2.1 การสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลผูดอยโอกาส/      

ผูพกิาร 

IV2.3.2.2 ผูรับผิดชอบ มคีวามรู

เก่ียวกับการจดทะเบียน     

คนพกิาร และสิทธิประโยชน

ของคนพกิารท่ีจดทะเบียน  

IV2.3.2.3 การประชุมประชาคมหมูบาน/

เทศบาล  คัดเลือกคนพกิารท่ี

สมควรไดรับเบ้ียยังชพี 

IV2.3.2.34 มโีครงการหรอืกิจกรรมเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีติของ    

คนพกิาร 

IV2.3.2.5 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิให

คนพกิารและผูดอยโอกาส

ทําประโยชนแกสังคม 

 2.3.2 การพัฒนาและสงเคราะห

ผูดอยโอกาสของเทศบาลเมือง   

มีการดําเนนิการ ขอใดบาง 
 

 มกีารสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูพกิารและ

ผูดอยโอกาส  

 ผูรับผิดชอบของเทศบาล มคีวามรูเก่ียวกับ          

การจดทะเบียนคนพิการและสิทธิประโยชนของ   

คนพกิารท่ีจดทะเบียน 

 มกีารประชุมประชาคมหมูบาน  เทศบาล            

เพื่อคัดเลือกคนพกิารท่ีสมควรไดรับเบ้ียยังชพี 

 มโีครงการหรอืกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชวีติ

ของคนพกิาร 

 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิใหคนพิการและ

ผูดอยโอกาสทําประโยชนใหแกสังคม 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

  IV2.4 งานสาธารณสุข 

IV2.4.1 การสนับสนุน 

 การจัดกจิกรรม      

ดานสาธารณสุข 
IV2.4.1.1 การจัดทําแผนพัฒนางาน

สาธารณสุข 

IV2.4.1.2 การพัฒนาศักยภาพ     

อาสาสมัครสาธารณสุข 

IV2.4.1.3 เผยแพรขอมูลขาวสาร           

ดานสาธารณสุข  

IV2.4.1.4 จัดสนับสนุนใหมีกจิกรรม                

ปองกันควบคุมโรคติดตอ 

IV2.4.1.5  สนับสนุนงานสาธารณสุข 

รวมกับหนวยงาน                 

หรือเทศบาลอ่ืน 
 

2.4.1 การสนับสนุนการจัดกจิกรรม

ดานสาธารณสุขของเทศบาลเมือง 

มีการดําเนนิการ ขอใดบาง 
 

� มีการจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนางาน

สาธารณสุข ภายในพื้นที่ทัง้หมดของเทศบาล  

� จัดหรือสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข ประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) หรือ

แกนนําชุมชน ในดานสาธารณสุข   

� จัดหรือสนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร   

ดานสาธารณสุขผานสื่อตางๆ เชน เอกสาร        

แผนพับ  หอกระจายขาว วทิยุชุมชน  เว็บไซต 

ฯลฯ 

� จัดหรือสนับสนุนใหมีกจิกรรมปองกันหรือ

ควบคุมโรคตดิตอที่สําคัญในเทศบาล  

� มีการจัดทําหรือสนับสนุนงานสาธารณสุขรวมกับ

หนวยงานอ่ืน หรือเทศบาลอ่ืน 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV2.4.2 การสงเสรมิงาน 

          สาธารณสุข 
IV2.4.2.1 สงเสริมใหหญิงมีครรภและหลัง

คลอด ไดรับความรูในการดูแล

สุขภาพ 

IV2.4.2.2 สนับสนุนกจิกรรมปลูกฝง

นสิัยการบริโภคอาหารที่มี

คุณภาพและถูกสุขลักษณะ 

IV2.4.2.3 สนับสนุนจัดกจิกรรม

เผยแพรความรูเร่ืองอาหาร   

ยา เคร่ืองสําอางที่ปลอดภัยได

มาตรฐาน อย. 

IV2.4.2.4   สนับสนุนหรือจัดใหมี

กจิกรรมเผยแพรความรูเร่ือง 

เพศศกึษา โรคเอดส โรคตดิตอ

ทางเพศสัมพันธ 

IV2.4.2.5 ประสานหนวยงานหรือองคกร 

เพื่อสรางเครือขายงาน

สาธารณสุข 

2.4.2 การสงเสรมิงานสาธารณสุขของ 

        เทศบาลเมือง มีการดําเนนิการ  

        ขอใดบาง 
� สงเสริมใหหญิงมีครรภและหลังคลอด ไดรับความรู

และคําแนะนําในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก  

� จัดหรือสนับสนุนใหมีกจิกรรมปลูกฝงนสิัยการบริโภค

อาหาร ที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 

� สนับสนุนหรือจัดใหมีกจิกรรมเผยแพรความรูเร่ืองอาหาร   

ยา เคร่ืองสําอางที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน อย.  

� สนับสนุนหรือจัดใหมีกจิกรรมเผยแพรความรูเร่ือง 

เพศศกึษา โรคเอดส โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ  

� ประสานหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพื่อสรางเครือขายงาน

สาธารณสุข 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

IV2.5 การสงเสริมการพัฒนา

สตร ีและการสงเสริม

อาชีพ 

IV2.5.1การสงเสริม 

      การพัฒนาสตรี 
IV2.5.1.1 มแีผนการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ของสตรใีนแผนพัฒนาเทศบาล 

IV2.5.1.2  มกิีจกรรมสงเสรมิการ    

รวมกลุมของสตรี 

IV2.5.1.3 มกิีจกรรมสงเสรมิการพัฒนา

อาชพีในกลุมของสตรี 

IV2.5.1.4  จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องตางๆ   

แกสตรี 

IV2.5.1.4 มกิีจกรรมสงเสรมิใหสตรหีรอื

กลุมสตรมีสีวนรวมในการ

พัฒนาเทศบาล 

2.5.1 การสงเสรมิการพัฒนาสตรีของ

เทศบาลเมือง มีการดําเนนิการ 

ขอใดบาง 
� มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวติของสตรี               

ในแผนพัฒนาเทศบาล 

� มีกจิกรรมสงเสริมการรวมกลุมของสตรี 

� มีกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาอาชีพในกลุมของสตรี 

� จัดกจิกรรมใหความรูในเร่ืองตางๆ  แกสตรี เชน 

การวางแผนครอบครัว การปองกันการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร  การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 

การตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ 

� มีกจิกรรมสงเสริมใหสตรีหรือกลุมสตรีมีสวนรวม  

ในการพัฒนาเทศบาล หรือมีบทบาททางสังคม 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV2.5.2 การสงเสริมอาชีพ 
IV2.5.2.1 การสํารวจจัดทํา

ฐานขอมูลกลุมอาชพี

และภูมปิญญา

เทศบาล 

IV2.5.2.2 สงเสรมิการต้ังกลุม

อาชพี เพื่อพัฒนา

ความรูและ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ 

IV2.5.2.3 สนับสนุนการ

ถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีวชิาชพี     

การจัดการ 

การตลาด 

IV2.5.2.4 สงเสรมิการนํา

ทรัพยากรหรอืภูมิ

ปญญาเทศบาลมาเพิ่ม

มูลคาเพื่อยกระดับ

รายไดของประชาชน 

  2.5.2 การสงเสรมิอาชีพของเทศบาล

เมืองมีการดําเนนิการ ขอใดบาง 

� มกีารสํารวจและจัดทําฐานขอมูลกลุมอาชพีและ  

ภูมปิญญาเทศบาล 

� สงเสรมิการจัดต้ังกลุมอาชพี เพื่อพัฒนา

ความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ 

� จัดกิจกรรมสงเสรมิอาชพีแกประชาชน 

� จัดหรอืสนับสนุนใหมกีารถายทอดความรูหรอื

เทคโนโลยีใน วชิาชพี การจัดการ หรอื

การตลาดแกกลุมอาชพีตางๆ 

� สงเสรมิการนําทรัพยากรหรอืภูมปิญญา

เทศบาลมาเพิ่มมูลคาเพื่อยกระดับรายได   

ของประชาชน 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนินการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

IV 3 การจัดระเบยีบ

ชุมชนและสังคม 
    IV3.1 การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

      IV3.1.1 การวางแผน

ดําเนนิการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
IV3.1.1.1 มแีผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   

IV3.1.1.2 มกีารซักซอมแผน

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

อยางนอยปละ 1 ครัง้ 

IV3.1.1.3 จัดอบรมทบทวนการ

ปฏบัิติงาน แกอปพร. 

IV3.1.1.4 มรีะบบการแจงเตือน

ประชาชนเก่ียวกับ            

สาธารณภัย 

IV3.1.1.5 เผยแพรความรูเก่ียวกับ 

     สาธารณภัยและการปองกัน 

3.1.1 การดําเนนิงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล

เมือง มีการดําเนนิการ ขอใดบาง 

� มแีผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล

เมอืง ครอบคลุมอยางนอย 2 ประเภท (ภัย) 

� มกีารซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อยางนอย ปละ 1 ครัง้ 

� จัดอบรมทบทวน การปฏบัิติงาน การชวยเหลือ

ผูประสบภัยแกเจาหนาท่ีหรอือาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรอืน  (อปพร.) อยางนอยปละ 1 ครัง้ 

� มรีะบบการแจงเตือนประชาชนเก่ียวกับสาธารณภัย

ผานส่ือตางๆ เชน หอกระจายขาว เสียงตามสาย 

ฯลฯ 

� เผยแพรความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและ    

การปองกันแกประชาชนอยางตอเน่ือง  
เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

0 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปรดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV3.1.2 การดําเนนิการ

ปองกันและ  

บรรเทาสาธารณภัย  
IV3.1.2.1 แตงตัง้ผูรับผดิชอบ 

IV3.1.2.2 จัดทําฐานขอมูลดานการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

IV3.1.2.3 การจัดทําแผนกําหนดพื้นที่

เสี่ยงภัยในเขต เทศบาล 

IV3.1.2.4 มีอุปกรณหรือสนับสนุน

เคร่ืองมือบรรเทา             

สาธารณภัย 

IV3.1.2.5 มีการจัดตัง้อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน  

             (อปพร.) 

 3.1.2 ปจจัยสําหรับการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย มีการดําเนนิการ        

ขอใดบาง 
� เทศบาลเมอืงมีการออกคําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

� จัดทําฐานขอมูลดานการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย เชนขอมูลกําลังพล และอุปกรณ     

ตลอดจนองคกรเครือขายที่เกี่ยวของ  

� มีการจัดทําแผนที่กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาล

เมอืง 

� มีเคร่ืองมอืดับเพลงิหรืออุปกรณสนับสนุนในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน เคร่ืองดับเพลงิ

ชนดิหาบหาม รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลงิ รถกูภัย เรือ

ทองแบน ฯลฯ 

 � ประสานหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพื่อสรางเครือขายงาน

สําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

IV4 การอนุรักษ 

      ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

      และสิ่งแวดลอม 
     IV4.1 การจัดการ    

สิ่งแวดลอม 

IV4.1.1 การบริหารจัดการ 

           ดานสิ่งแวดลอม 
IV4.1.1.1  การวางแผนปองกนัหรือแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม 

IV4.1.1.2 การดําเนินโครงการดาน

สิ่งแวดลอม 

IV4.1.1.3 การแตงตั้งเจาหนาที่หรือ 

               อาสาสมัครรับผดิชอบ 

IV4.1.1.4 การสรางเครือขายความรวมมอื

ระหวาง เทศบาล หรือกลุม

ตางๆ    
  

4.1.1 การบรหิารจัดการดานส่ิงแวดลอมของ

เทศบาลเมอืง มกีารดําเนนิการ ขอใดบาง 
 

� มีการวางแผนปองกันหรือแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม  

ที่อาจเกดิข้ึน      

� มีการดําเนนิโครงการดานสิ่งแวดลอม 

� มีการแตงตัง้เจาหนาที่หรืออาสาสมัครรับผดิชอบการเฝา

ระวังปญหาที่เกดิจากสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 

� มีกจิกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     

และสิ่งแวดลอมจัดข้ึนโดย เทศบาลเมอืงเปนประจํา 

� มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครอง

สวนเทศบาลหรือกลุมตางๆ ในการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม 
 

เกณฑการใหคะแนน 

มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนินการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ 
ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV4.1.2 การสงเสรมิ 
          สิง่แวดลอม   
IV4.1.2.1 ประชาสัมพันธหรอืรณรงค

ใหประชาชนมคีวามรูและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

IV4.1.2.2 จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก 
        แกประชาชน  
IV4.1.2.3 จัดกิจกรรมรณรงคการ 
             ลดปรมิาณขยะ 
IV4.1.2.4 การกําจัดขยะมูลฝอย     

และส่ิงปฏกูิล ดวยวธีิ        
ท่ีเหมาะสม 

IV4.1.2.5 มชีองทางรับฟงความ
คดิเห็นหรอืขอเสนอแนะ 

 4.1.2 การสงเสรมิสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลเมือง มีการดําเนนิการ 
ขอใดบาง 

� ประชาสัมพันธหรือรณรงคใหประชาชนมีความรูใน
การดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

� จัดกจิกรรมสรางจิตสํานกึแกประชาชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม 

� จัดกจิกรรมรณรงคใหประชาชนชวยลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ดวยวิธกีารตางๆ เชน ลดปริมาณขยะ 
การนํากลับไปใชการแปรรูปขยะ ฯลฯ 

� มีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ดวยวธิีการ
ที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดมลภาวะตอ
สภาพแวดลอม 

� มีชองทางรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 
มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 
มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 
มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 
มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

1 1 1 1 1 

IV 5  การสงเสริมศาสนา
ศลิปะ  วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นและ
การทองเท่ียว 

IV5.1 การสงเสรมิศาสนา 
ศลิปะ วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น และการทองเที่ยว  
IV5.1.1 การสงเสรมิศาสนา  

ศลิปะ วัฒนธรรม  และ
ประเพณทีองถิ่น  

IV5.1.1.1 รวบรวมจัดทําฐานขอมูล
เกี่ยวกับศาสนา ศลิปะ  
วัฒนธรรม ประเพณ ี และ
ภูมิปญญาเทศบาล 

 IV5.1.1.2 จัดใหมีหรือสนับสนุนกจิกรรม
ที่สงเสริมความรูแกประชาชน
ดานศาสนา ศลิปะ  วัฒนธรรม 
ประเพณแีละภูมิปญญา
เทศบาล 

IV5.1.1.3 การยกยองเชิดชูปราชญชาวบาน  
และ ภูมิปญญาเทศบาล 

IV5.1.1.4 จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมแนว
ทางการดําเนินชีวติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1.1  การสงเสรมิศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม และประเพณ ีของ
เทศบาลเมือง มีการดําเนนิการ 
ขอใดบาง 

  � รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญา
เทศบาล 

� จัดใหมีหรือสนับสนุนกจิกรรมที่สงเสริมความรูแก
ประชาชน ในดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

� มีการยกยอง เชิดชูปราชญชาวบาน และภูมิปญญา
เทศบาล ในโอกาสตางๆ 

� จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมแนวทางการดําเนนิชีวติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หรือการแบงปน 
และเอ้ืออาทรตอกัน 

� อ่ืนๆ  (ระบุ) ................. 
 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 
มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 
มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 
มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 
มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

0 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

IV5.1.2 การสงเสรมิการ 

           ทองเที่ยว 

IV5.1.2.1 จัดกิจกรรมสงเสรมิการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว 

IV5.1.2.2 จัดใหมศีูนยหรอืเอกสาร

บรกิารขอมูลสําหรับ

นักทองเท่ียว 

IV5.1.2.3 จัดทําแผนหรอืการดําเนินการ

เพื่อสงเสรมิการทองเท่ียว 

IV5.1.2.4 จัดกิจกรรมสงเสรมิให

ประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การกํากับดูแลรักษาสภาพ 

แวดลอมแหลงทองเท่ียว 

IV5.1.2.5 จัดใหมกีารประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวของทองถ่ิน 

5.1.2 การสงเสรมิการทองเที่ยวของ 

      เทศบาลเมือง มีการดําเนนิการ  

      ขอใดบาง 

� จัดกิจกรรมสงเสรมิการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

ตามความเหมาะสม เชน กิจกรรมปรับปรุง   

ภูมทัิศนการสงเสรมิการทองเท่ียวเชงินิเวศน 

การทองเท่ียวเชงิการเรียนรู  

� จัดใหมศีูนยหรอืเอกสารบรกิารขอมูลสําหรับ

นักทองเท่ียว     

� จัดทําแผนหรอืการดําเนินการเพื่อสงเสรมิการ

ทองเท่ียว 

� จัดกิจกรรมสงเสรมิใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ

และแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน 

� จัดใหมกีารประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใน

รูปแบบตางๆ   เชน ส่ือส่ิงพมิพ วิทยุ โทรทัศน 

เว็บไซต 

 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ = 1 

 

1 0 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 รายการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content  Validity)  ของ

ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตัวแปรตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี    

ของเทศบาล 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

DV 1 หลักประโยชนสุข

ของประชาชน 

   DV 1.1 การเปดเผยขอมูล 

              ขาวสาร 

DV 1.1.1 การจัดตั้งศูนยขอมูล 

            ขาวสาร 

DV 1.1.2 การแตงตั้งเจาหนาที่ 

             ผูรับผดิชอบ 

DV 1.1.3 จัดวางเอกสารขอมูล 

            ครบตามจํานวน 

DV 1.1.4 มีระบบการใหและรับ 

            ขอมูลขาวสาร 

DV 1.1.5 มีชองทางการเขาถงึ 

            ขาวสาร 
 

1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 มีการ

ดําเนนิการ ขอใดบาง 
�  มีการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร  

�  แตงตัง้เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ 

�  มีระบบการใหและขอรับขอมูลขาวสาร 

� จัดวางเอกสารไดแก แผนยุทธศาสตร และ

แผนพัฒนาสามป งบประมาณรายจายประจําป 

แผนการดําเนนิงาน รายงานผลการปฏิบัตงิาน

ประจําป รายงานการประชุมสภา ขอมูลการ

จัดซื้อ จัดจางเพื่อการตรวจสอบ    

�  จัดใหมีชองทางการเขาถงึขาวสาร 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ  = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ  = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ  = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ  = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ  = 1 

1 1 1 1 1 

   DV 1.2 จัดใหมีชองทาง

ประจําสําหรับ

เผยแพรขอมูล

ขาวสาร 

DV 1.2.1 บอรดประชาสัมพันธ 

DV 1.2.2 สื่อสิ่งพิมพ 

DV 1.2.3  หอกระจายขาว 

DV 1.2.4  วทิยุชุมชน  

DV 1.2.5  วทิยุกระจายเสียง 

DV 1.2.6 โทรทัศน 

DV 1.2.7  บอรดประชาสัมพันธ 

DV 1.2.8  เว็บไซต 
 

1.2 จัดใหมีชองทางประจําสําหรับ

เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน

ของเทศบาลเมือง มีการดําเนนิการ

ขอใดบาง 
□ บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน  

□ ส่ือส่ิงพมิพขาวสารของเทศบาล       

□ หอกระจายขาว/เสียงตามสาย    

□ วทิยุชุมชน 

□ วทิยุกระจายเสียง      

□ โทรทัศน 

□ บอรดประชาสัมพันธ  

□  เว็บไซต 

□ อื่นๆ (ระบุ)........................................... 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 8 ชองทางขึ้นไป = 5 

มีการดําเนนิการ 6-7 ชองทาง = 4 

มีการดําเนนิการ 4-5  ชองทาง = 3 

มีการดําเนนิการ 2-3  ชองทาง = 2 

มีการดําเนนิการ 1  ชองทาง = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 
คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี5 

DV 1.3 การจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในตาม

ระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดนิ   
 DV 1.3.1 การสํารวจการวาง

โครงสรางขององคการ 

DV1.3.1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ติดตามประเมนิผลระบบ

การควบคุมภายใน 

DV1.3.1.2 แตงต้ังคณะกรรมการ

ติดตามประเมนิผล ในระดับ

หนวยงานยอย และระดับ

องคกร 

 DV1.3.1.3 ผูบรหิารมหีนังสือ 

 แจงใหทุกสํานักติดตาม

ประเมินผลระบบควบคุม

ภายใน 

 DV1.3.1.4 คําส่ังแบงงานภายในของ

สํานักชัดเจนและเปน

ปจจุบัน 

   DV1.3.2 การจัดทํารายงานผลการ

ประเมนิความเพียงพอและ

ประสิทธผิลของระบบ

ควบคุมภายใน 

   DV1.3.3 การจัดสงรายงานการ

ประเมนิความเพียงพอ

และประสิทธผิลของระบบ

ควบคุมภายใน 

 1.3.1 การสํารวจการวางโครงสราง

ขององคกร มีการดําเนนิการ 

ขอใดบาง 
 

□ จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม

ประเมนิผล ระบบการควบคุมภายใน   

□ แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมนิผล           

ในระดับหนวยงานยอย และระดับองคกร 

□ ผูบรหิาร (นายกเทศมนตร)ี มหีนังสือแจงให

ทุกสํานัก/กองติดตามประเมนิผลระบบ

ควบคุมภายใน 

□ สํานัก/กองมคีําส่ังแบงงานภายในของสํานัก/

กอง ชัดเจนและเปนปจจุบัน 

 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 4 ขอ  = 5 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ  = 4 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ  = 3 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ  = 2 

ไมมีการดําเนนิการ   = 1 

 

1 1 1 1 1 

1.3.2 เทศบาลเมือง จัดทํารายงานผลการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุม

ภายใน โดยมกีารจัดวางระบบควบคุมภายใน  ครบ 

5 องคประกอบ  ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

และมีการตรวจติดตามประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ฯ ครบ 5 

องคประกอบ ในระดับหนวยงานยอย และระดับ

องคกร อยูในระดับใด (สภาพแวดลอมการควบคุม  

การประเมินความเส่ียง  กิจกรรมการควบคุม ,

สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามประเมินผล)  

1 1 1 1 1 

1.3.3 เทศบาลเมอืง จดัสงรายงานการวางระบบ

ควบคุมภายในท้ัง 5 องคประกอบ ของหนวยงาน

ยอย และระดับองคกร ตามระเบียบฯ ใหผูกํากับ

ดูแล (นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด) และ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคภายใน

กําหนด 30 ธันวาคมของทุกปอยู ในระดับใด  

(สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความ

เส่ียง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  การติดตามประเมนิผล)  

1 1 1 1 0 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

  DV 1.4 การตรวจสอบหลักฐาน 

            การรับฟงความคดิเห็น 

DV 1.4.1 ตู กลองรับความ 

            คิดเห็น 

DV 1.4.2 จัดประชุมประชาคม 

DV 1.4.3 การสํารวจความ 

             คิดเห็น 

DV 1.4.4 การรับฟงความ 

            คิดเห็นผานทาง 

            เว็บไซต 

DV 1.4.5 เขารวมรับฟงในการ 

            ประชุมสภาเทศบาล 

DV 1.4.6 ตูไปรษณีย 

1.4. มีชองทางและปรากฏหลักฐาน  

       การรับฟงความคดิเห็นของ 

       ประชาชนมีการดําเนนิการ 

        ขอใดบาง 
□  ตู/กลองรับความคิดเห็น                     

□  จัดประชุมประชาคม/เวทชีาวบาน 

□  การสํารวจความคดิเห็น 

□  การรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต           

ของเทศบาล     

□  การเขารวมรับฟงในการประชุมสภาเทศบาล 

□  ตูไปรษณีย 

□  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ  5 ชองทางขึ้นไป = 5 

มีการดําเนนิการ  4 ชองทาง = 4 

มีการดําเนนิการ  3  ชองทาง = 3 

มีการดําเนนิการ  2  ชองทาง = 2 

มีการดําเนนิการ  1  ชองทาง = 1 

1 1 1 1 1 

DV 1.5 ตรวจสอบหลักฐาน 

           เอกสารการบรหิาร 

           งบประมาณ  
DV 1.5.1 จัดทํา เทศบัญญัติ 

DV 1.5.2 สงสําเนาประกาศ

งบประมาณรายจายใหผู

กํากับดูแลภายใน 15 วัน 

DV 1.5.3 จัดทํารายงานขอมูลรายรับ

รายจายงบประมาณ 

DV 1.5.4 การตรวจสอบภายในในการ

จัดทํารายงานขอมูลรายรับ – 

รายจายงบประมาณรายจาย

ประจําปอยางสม่ําเสมอ 

DV 1.5.5 ไมมขีอทักทวงการต้ัง

งบประมาณรายจายประจําป

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.5 เทศบาลเมืองมีการบรหิาร

งบประมาณ มีการดําเนนิการ  

ขอใดบาง 
 

□  จัดทําเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป   

ใหสามารถใชไดทันในวันที่ 1 ตุลาคม 

□  สงสําเนาประกาศงบประมาณรายจายใหผูกํากับ

ดูแล  ภายใน 15 วัน นับตัง้แตวันที่ประกาศ 

□  จัดทํารายงานขอมูลรายรับ – รายจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

□  การตรวจสอบภายในในการจัดทํารายงานขอมูล

รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป

อยางสมํ่าเสมอ 

□  ในปงบประมาณที่ผานมาไมมีขอทักทวง  เร่ือง

การตัง้งบประมาณรายจายประจําป จาก สตง. 

หรือจาก สถ. หรือจาก ผูตรวจ สถ. หรือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอ  = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ  = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ  = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ  = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ  = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

   DV1.6 การบรหิาร

พัสดุเทศบาล  
DV 1.6.1 จัดทํารายงานขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจาง  
DV 1.6.2  แตงต้ังผูแทนชุมชน

หรอืประชาคม 
 เปนกรรมการ 
DV 1.6.3  เผยแพรเอกสารการ

สอบราคาประกวดราคา
ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

DV 1.6.4 จัดทําปาย
ประชาสัมพันธงาน
กอสรางในพื้นท่ี 

DV 1.6.5 จัดทําสรุปผลการ
จัดซ้ือจัดจางสําหรับ
การตรวจดูของ
ประชาชน 

DV 1.6.6 จัดทําทะเบียนคุม
ครุภัณฑ 

 1.6 การบรหิารพัสดุของเทศบาลเมือง      

มีการดําเนนิการ ขอใดบาง 
 

□  จัดทํารายงานขออนุมัตจัิดซื้อจัดจางตอผูสั่งจาง 

□  แตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อ

จัดจาง โดยวิธสีอบราคา ประกวดราคา และวธิพีิเศษ 

□  มีการสงประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวด

ราคาไปเผยแพรตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด         

□  จัดทําปายประชาสัมพันธงานกอสรางในพื้นที ่

□  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางทุกเดอืนเพื่อเปนดัชนสีําหรับ

การตรวจดูของประชาชน กรรมการจัดซื้อจัดจาง  โดยวธิีสอบ

ราคา ประกวดราคาและวธิพีิเศษ 

□  จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ 

เกณฑการใหคะแนน 
มีการดําเนนิการ 5 ขอขึ้นไป = 5 

มีการดําเนนิการ 4 ขอ  = 4 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ  = 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอ  = 2 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ  = 1 

1 1 1 1 1 

DV1.7 การโอน

งบประมาณ

รายจายประจําป 
DV1.7.1 การโอน

งบประมาณ

รายจายประจําป 

 

1.7  การโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  (ยกเวนกรณกีารโอนตามนโยบาย

รัฐบาล  กระทรวง มหาดไทย หรอืหนวยงานที่มี

หนาที่กํากับดูแลตามกฎหมาย) 
 

□ ไมมีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย        = 5 

□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 1-2 รายการ   = 4 

□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 3-4 รายการ   = 3 

□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 5-6 รายการ   = 2 

□ มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจายเกนิกวา 7 รายการ = 1 

1 1 1 1 1 

DV1.8 การเปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจง

งบประมาณ

รายจายประจําป

งบประมาณ 
DV1.8.1 การเปล่ียนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําป

งบประมาณ 

1.8 การเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ (ยกเวน

กรณกีารเปลี่ยนแปลง คําช้ีแจงตาม

นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย   

หรอืหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล    

ตามกฎหมาย) 
 

□ ไมมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  = 5 

□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 1 - 2 รายการ = 4 

□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 3 - 4 รายการ = 3  

□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 5 - 6 รายการ = 2 

□ มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเกนิกวา 7 รายการ = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ)   

ตัวแปร ดัชนีและตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

DV 2 การบริหารงาน

เพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์

ตอภารกจิของเทศบาล  
  DV 2.1 การแตงตั้ง

องคกรจัดทํา

แผนพัฒนา  

ของเทศบาล 

  DV 2.2 การตรวจสอบ

หลักฐานการ

จัดทําแผนพัฒนา

สามป 
 DV 2.2.1  คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลมกีารประชุม

รวมกับประชาคมเทศบาล

เพื่อกําหนดประเด็นการ

พัฒนา 

DV 2.2.2   การจัดประชุม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลเพื่อจัดทําราง

แผนพัฒนาสามป 

DV 2.2.3 การจัดประชุม

คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเพื่อพิจารณาราง

แผนพัฒนาสามป 

DV 2.2.4  แจงแผนพัฒนาสามปท่ี

ผูบริหารอนุมัติแลวใหผู

ท่ีเก่ียวของทราบ 

DV 2.2.5  ปดประกาศแผนพัฒนา

สามป ใหประชาชนทราบ  
 

2.1  การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนา

ของเทศบาลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาล พ.ศ. 2548  
 

□ มีการแตงตั้งที่ถูกตองตามระเบยีบฯ ทั้ง 3 คณะ      = 5  

□ มีการแตงตั้งที่ถูกตองตามระเบยีบฯ 2 คณะ           = 4 

□ มีการแตงตั้งที่ถูกตองตามระเบยีบฯ เพยีง 1 คณะ  = 3 

□ มีการแตงตัง้ที่ไมถูกตองตามระเบยีบ       = 2 

1 1 1 1 1 

2.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามป       

(พ.ศ. 2551- 2553) มีการ

ดําเนนิการ ขอใดบาง 
 

□ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีการประชุมรวมกับ

ประชาคมเทศบาลเพื่อรวมกันกําหนดประเด็นการ

พัฒนา 

□ มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  

    (พ.ศ. 2551 - 2553) 

□ มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อ

พจิารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553) 

□ มกีารแจงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553) 

ผูบรหิารเทศบาลอนุมัติแลว ใหสภาเทศบาลและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 □ ปดประกาศแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)  

     ใหประชาชนทราบ 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ดําเนนิการครบทัง้  5 รายการขางตน      = 5 

 ดําเนนิการเพียง 4 รายการจากทัง้หมด  5 รายการขางตน   = 4 

 ดําเนนิการเพียง 3 รายการจากทัง้หมด  5 รายการขางตน   = 3 

 ดําเนนิการเพียง 2 รายการจากทัง้หมด  5 รายการขางตน   = 2 

 ดําเนนิการเพียง  1 รายการจากทัง้หมด 5 รายการขางตน  = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 
คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

DV 2.3  การนําโครงการ 
กจิกรรม ขอเสนอของ
ประชาคมเทศบาล
หรือแผนชุมชนมา
บรรจุในแผนพัฒนา
สามป 

       DV 2.3.1 การนําโครงการ กิจกรรม  
                    ขอเสนอของประชาคม 
                    เทศบาลหรือแผนชุมชนมา 
                    บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

 2.3  เทศบาลเมอืง นําโครงการ/กิจกรรมท่ี
เปนขอเสนอของประชาคมเทศบาล
หรอืแผนชุมชนมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสามป (2551 - 2553)  

□   บรรจุมากกวารอยละ 70 ของโครงการ / 
กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป   = 5 

□   บรรจุมากกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 70        
      ของโครงการ / กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป  

    = 4 
□   บรรจุรอยละ 50 แตไมเกนิรอยละ 60 ของ

โครงการ/ กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป  = 3 
□   บรรจุรอยละ 30 แตไมเกนิรอยละ 60 ของ

โครงการ/ กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป  = 2 
□ บรรจุต่ํากวารอยละ 30 ของโครงการ / 

กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป   = 1  

1 1 1 1 1 

DV 2.4 นําโครงการในแผนพัฒนา
            สามปมาจัดทํา 
           งบประมาณรายจาย 
           ประจําป 

DV 2.4 .1  นําโครงการในแผนพัฒนา 
สามปมา  จัดทํา
งบประมาณรายจาย
ประจําป 

2.4  เทศบาลเมอืงนําโครงการในแผนพัฒนา
สามป(2551-2553) มาจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ              
(เฉพาะโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ 
ประจําป) 

□  มากกวารอยละ 70                       = 5 
□  มากกวารอยละ 60 แตไมเกนิรอยละ 70    = 4 
□  รอยละ 50  แตไมเกินรอยละ 60             = 3 
□  รอยละ 30  แตไมเกินรอยละ 5               = 2 
□ ต่ํากวารอยละ 30                = 1 

1 1 1 1 1 

DV 2.5 การตดิตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

 DV 2.5.1 การแตงตัง้คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลถูกตอง
ตามระเบียบ 

 DV 2.5.2 การประชุมกําหนดแนวทาง   
               วธิกีารในการประเมินผล 
DV 2.5.3 ดําเนนิการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาและจัดทํารายงานลง
ขอมูลในระบบ e-plan 

DV 2.5.4 รายงานผลและขอเสนอแนะตอ
สภาและคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 

DV 2.5.5 ประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลใหประชาชนทราบ 

2.5 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตามระเบียบฯ 

□  (1) มีการแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลถูกตองตามระเบยีบฯ  

□  (2)  มีการประชุมกําหนดแนวทาง วธิกีารในการ
ตดิตามและประเมินผล  

□  (3)  ดําเนินการตดิตามและประเมินผลการดําเนนิการ 
ตามแผนพัฒนาและ จัดทํารายงานรวมทั้งลงขอมูลใน
ระบบ e – plan 

□  (4)  รายงานผลและขอเสนอแนะการตดิตาม
ประเมินผล ตอสภาเทศบาลและคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

□  (5) ประกาศผลการตดิตามและประเมินผล                
ใหประชาชนทราบ 

เกณฑการใหคะแนน 
ดําเนนิการตามขัน้ตอนที่ 1 - 5    = 5 
ดําเนนิการตามขัน้ตอนที่ 1 - 4   = 4  
ดําเนนิการตามขัน้ตอนที่ 1 - 3    = 3 
ดําเนนิการตามขัน้ตอนที่ 1 - 2     = 2 
แตงตัง้คณะกรรมการไมถูกตองตามระเบยีบฯ   = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปรดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 
คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

DV 2.6  การจัดทํา
ขอตกลงในการ
ปฏิบัติราชการ
ระหวางสวน
ราชการกับ
ผูบรหิารเทศบาล 

 

2.6  เทศบาลเมืองดําเนนิการจัดทํา
ขอตกลงในการปฏิบัตริาชการ
ระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
เทศบาล 

□ มีการจัดทําขอตกลงทุกสวนราชการในสังกัด
เทศบาล  และมีการปฏิบัตติามขอตกลง  = 5  

□ มีการจัดทําขอตกลงระหวางผูบริหารกับสวนราชการ
เกินรอยละ  80 และมีการปฏิบัติตามขอตกลง  = 4 

□  มีการจัดทําขอตกลงไมครบทุกสวนราชการและไมมีการ
ปฏิบัตติามขอตกลงหรือมีแตไมครบทุกสวนราชการ   = 3 

□ มีการจัดทําขอตกลงไมครบทุกสวนราชการและไมมี
การปฏิบัตติามขอตกลง  = 2 

□ ไมมีการจัดทําขอตกลงระหวางสวนราชการและไมมี
การปฏิบัตติามขอตกลง  = 1 

1 1 1 1 1 

DV 2.7  การบูรณาการ
การปฏิบัตงิาน
รวมกับองคกร
ปกครอง             
สวนทองถิ่นอ่ืน 

 

2.7   เทศบาลเมือง มีโครงการซึ่งไดบูรณาการ
การปฏิบัติงานรวมกับองคกรการปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น หรือรวมกับหนวยงานอื่นใน
รอบปที่ผานมารวมกี่ดาน (ยกเวนโครงการที่
หนวยงานของรัฐจัดสรรใหเทศบาล 
ดําเนนิการ และโครงการที่เทศบาลอุดหนุน
ใหเทศบาล หรือหนวยงานอื่น โดยไมได
ดําเนนิการ) 

□ จํานวน 5 ดาน ข้ึนไป = 5 
□ จํานวน 4 ดาน    = 4 
□ จํานวน 3 ดาน    = 3 
□ จํานวน 2 ดาน   = 2 
□ จํานวน 1 ดาน  = 1 

1 1 1 1 1 

DV 2.8 การสงเสรมิพัฒนา
ความรูความสามารถ
ใหแกขาราชการหรอื
พนักงานเทศบาล 

DV 2.8.1 เทศบาลจัดฝกอบรม
เอง 

DV 2.8.2 สงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม 

DV 2.8.3 จัดใหมีการถายทอด
เวทีแลกเปล่ียนความรู 

DV 2.8.4 จัดทําเอกสารเผยแพร 
ใหแกบุคลากรเปนประจํา 

DV 2.8.5 การต้ังงบประมาณ
สนับสนุนใหบุคลากร    
ไปศกึษาตอ 

 2.8  เทศบาลเมืองสงเสรมิพัฒนาความรู 
ความสามารถ  ใหแกขาราชการหรอื
พนักงานสวนทองถิ่น 

□ เทศบาลจัดฝกอบรมเอง 
□ สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
□ จัดใหมกีารถายทอดหรอืเวทีแลกเปล่ียนความรู 

ระหวางบุคลากร 
□ จัดทําเอกสารเผยแพรใหแกบุคลากรเปนประจํา 
□ มกีารต้ังงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากร           

ไปศกึษาตอ 
  เกณฑการใหคะแนน   
   ดําเนนิการครบทุกขอ  = 5 
   ดําเนนิการรวม 4 ขอ  = 4 
   ดําเนนิการรวม 3 ขอ  = 3 
   ดําเนนิการรวม 2 ขอ  = 2 
   ดําเนนิการ       1 ขอ  = 1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

DV2.9 เทศบาลเปดโอกาส 

          ใหประชาชน  มีสวน 

          รวมในการประชุม 

          สภาเทศบาล 
DV2.9.1 การกําหนดหลักเกณฑและ 

วิธีการใหประชาชนเขารับฟง  

การประชุมสภาเทศบาล 
DV2.9.2  มีการประชาสัมพันธให

ประชาชน เขารับฟงการ

ประชุมสภาเทศบาล 

DV2.9.3 มีการจัดสถานที่ใหประชาชน

เขารับฟงการประชุมสภา

เทศบาล 

DV2.9.4 ประชาชนไดรวมประชุม 

DV2.9.5 มีการถายทอดเสยีงให

ประชาชนทราบ 

 

2.9 เทศบาลเมอืง เปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการประชุมสภาเทศบาล  

□ มกีารกําหนดหลักเกณฑและวธีิการให

ประชาชน  เขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล 

□ มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟงการ

ประชุมสภาเทศบาล 

□ มกีารการจัดสถานท่ีใหประชาชนเขารับฟงการ

ประชุมสภาเทศบาล 

□ ประชาชนไดเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล  

□ การถายทอดเสียงใหประชาชนทราบ 

  เกณฑการใหคะแนน  
   ดําเนนิการครบทุกขอ  = 5 

   ดําเนนิการรวม 4 ขอ  = 4 

   ดําเนนิการรวม 3 ขอ  = 3 

   ดําเนนิการรวม 2 ขอ  = 2 

   ดําเนนิการ       1 ขอ  = 1 

1 1 1 1 1 

DV 3 การบริหารภารกจิ 

        อยางมปีระสทิธภิาพ

        และเกิดความคุมคา 

        ในเชิงภารกจิ 

DV 3.1 การจัดทําแผน

ดําเนนิงานแลว

เสร็จภายในกําหนด   
 

3.1   เทศบาลเมอืงจัดทําแผนการดําเนินงานแลว

เสร็จภายในกําหนด (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2548) และเผยแพร

ใหขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น     

และประชาชนทราบ 

□  แลวเสร็จตามกําหนดเวลาและเผยแพรทุกกลุม = 5                   

□  แลวเสร็จตามกําหนดเวลาและเผยแพรบางกลุม    = 4 

□  แลวเสร็จตามกําหนดเวลาแตไมเผยแพร       = 3 

□  แลวเสร็จหลังกําหนดเวลาแตเผยแพรทุกกลุม  = 2    

□ แลวเสร็จหลังกําหนดเวลาและไมเผยแพรหรือ

เผยแพรไมทุกกลุม             = 1 

1 1 1 1 1 

DV 3.2  การแจงผลการ

พจิารณาให

หนวยงานของรัฐ

และเอกชนที่ย่ืนคํา

ขออนุญาต  อนุมัต ิ 

หรอืความเห็นอบ

ของเทศบาล              

ภายในกําหนด  

 

3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐ

และเอกชน ท่ียื่นคําขออนุญาต อนุมัติ หรอื

ความเห็นชอบของ เทศบาลภายในกําหนด 

□  แจงผลการพจิารณาภายใน 15 วัน ตาม

ประกาศท่ีกําหนด                   = 5 

□  แจงผลการพจิารณาภายใน 16 - 20 วัน หรอื

เกินกวาท่ีประกาศกําหนด ภายใน 5 วัน  = 4 

□  แจงผลการพจิารณาเกินกวา 20 วัน หรอืเกิน

กวาท่ีประกาศกําหนด 6 วันขึ้นไป         = 3 

□ แจงผลการพจิารณาเกินกวา 30 วัน    = 2 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

DV 3.3 มีกระบวนการแกไข

ปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน   

 DV3.3.1 การจัดทําบัญชรีับเรื่องราว

รองทุกข 

  DV3.3.2 การมอบหมายเจาหนาท่ี  

ผูรับผิดชอบเรงรัดดําเนินการ 

  DV3.3.3 การดําเนินการแกไขปญหา 

  DV3.3.4 แจงผลความคืบหนาให 

 ประชาชนทราบ 

  DV3.3.5 รายงานผลการแกไขปญหา

ใหผูบังคับบัญชา ประชาชน 

หรอืผูรองทุกขทราบ 

 

 3.3 กระบวนการแกไขปญหาความ 

       เดอืดรอนของประชาชน 

□  การจัดทําบัญชรีับเรื่องราวรองทุกข 

□  การมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรงรัด

ดําเนินการ 

□  การดําเนินการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว 

□  แจงผลความคบืหนาใหประชาชนทราบ   

     ภายใน 15 วัน 

□  รายงานผลการแกไขปญหา                  

ใหผูบังคับบัญชา   

     ประชาชนหรอืผูรองทุกขทราบ 

   เกณฑการใหคะแนน   
   ดําเนนิการครบทุกขอ  = 5 

   ดําเนนิการรวม 4 ขอ  = 4 

   ดําเนนิการรวม 3 ขอ  = 3 

   ดําเนนิการรวม 2 ขอ  = 2 

   ดําเนนิการ       1 ขอ  = 1 

1 1 1 1 1 

DV4 การลดข้ันตอนการ 

       ปฏบิัตงิาน  

DV 4.1 เทศบาลลดข้ันตอนการ 

          ปฏิบัติงาน 

DV 4.1.1 กระจายอํานาจการตัดสินใจ 

DV 4.1.2 จัดต้ังหรอืสนับสนุนศูนย     

              บรกิารรวม 

DV 4.1.3 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรอืโทรคมนาคม 

DV 4.1.4  การจัดบรกิารสาธารณะ

รวมกับ องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินอื่นๆ 

DV 4.1.5  การจัดบรกิารสาธารณะ

รวมกับองคการภาคเอกชน  

DV 4.1.6  การจัดบรกิารสาธารณะ

รวมกับองคการภาค        

ประชาสังคม 

4.1 เทศบาลเมืองดําเนนิการลดข้ันตอน 

     การปฏิบัตงิาน  

□  กระจายอํานาจการตัดสินใจ 

□  จัดตัง้หรือสนับสนุนศูนยบริการรวม   

□  มีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม 

□  การจัดบริการสาธารณะรวมกับ เทศบาล อ่ืนๆ 

□  การจัดบริการสาธารณะรวมกับองคการภาคเอกชน  

□  การจัดบริการสาธารณะรวมกับองคการ                       

ภาคประชาสังคม 

□  อื่น  ๆ(ระบุ)............................................ 

 

เกณฑการใหคะแนน  
ดําเนนิการตั้งแต      6 ขอขึ้นไป =  5 

ดําเนนิการตั้งแต      5 ขอ =  4 

ดําเนนิการรวม        4 ขอ =  3 

ดําเนนิการรวม        3 ขอ =  2 

ดําเนนิการนอยกวา  2 ขอ =  1 

 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

   DV 4.2  เทศบาลมอบอํานาจ 

                การตัดสนิใจ 

DV 4.2.1  การมอบอํานาจทําเปนหนังสือ 

DV 4.2.2 กระบวนการขัน้ตอนการมอบ

อํานาจปฏบัิติตามมาตรฐาน

และกฎระเบียบ  

DV 4.2.3  ระบุชื่อผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจไวอยางชัดเจน   

DV 4.2.4 ในการมอบอํานาจมกีารแจง

เวยีนใหขาราชการ/พนักงาน

สวนเทศบาลทราบ 

DV 4.2.2  แจงใหประชาชนทราบเก่ียวกับ 

                การมอบอํานาจ 
  

4.2 เทศบาลเมืองมอบอํานาจในการ 

     ตัดสนิใจอยางไร 

□  การมอบอํานาจทําเปนหนังสือ 

□  กระบวนการขัน้ตอนการมอบอํานาจปฏบัิติ

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ  

□  ระบุชื่อผูมอบและผูรับมอบอํานาจไวอยาง

ชัดเจน   

□  ในการมอบอํานาจมกีารแจงเวยีนให

ขาราชการ/พนักงานสวนเทศบาลทราบ 

□  แจงใหประชาชนทราบเก่ียวกับการมอบ

อํานาจ 

เกณฑการใหคะแนน  
ดําเนนิการรวม  5 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ      1 ขอ  =  1 

 

1 1 1 1 1 

   DV 4.3 เทศบาลจัดทํา

แผนภูมิข้ันตอน

ระยะเวลาการ

ดําเนนิการ 

DV 4.3.1 มกีารจัดทําแผนภูมิ

ขัน้ตอนการปฏบัิติงาน 

DV 4.3.2 มกีารกําหนดระยะเวลา  

           การปฏบัิติงาน   

DV 4.3.3 ประกาศการปฏิบัติงาน ณ 

จุดบรกิารทุกจุดท่ี

ประชาชนมองเห็นชัดเจน 

DV 4.3.4 มกีารประชาสัมพนัธให

ประชาชนทราบโดย

วธีิการตางๆ 

4.3  เทศบาลเมืองมีการจัดทํา

แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา

การดําเนนิการ รวมทัง้

รายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบ 

□   มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

□   มีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน   

□   ประกาศการปฏิบัตงิาน ณ จุดบริการ        

ทุกจุดที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน 

□   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

     โดยวิธกีารตางๆ  
 

เกณฑการใหคะแนน  
ดําเนนิการรวม  5 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ     1 ขอ  =  1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

 DV 5 การปรับปรุง 

         ภารกจิของ 

          เทศบาล 
  DV 5.1 เทศบาลมีการ 

            พจิารณา ทบทวน   

            ปรับปรุง  

            เปลี่ยนแปลง ยกเลกิ 

            ภารกจิ   
DV 5.1.1 มกีารต้ังคณะทํางาน 

DV 5.1.2 มกีารวางแผนการพจิารณา 

              ทบทวน 

DV 5.1.3 มกีารประชุมคณะทํางาน 

DV 5.1.4 มกีารวเิคราะหและสรุปผลการ 

             พจิารณา 

DV 5.1.5 การนําผลการพจิารณาเสนอ 

             ผูบรหิาร 

 

5.1  ในชวงระยะสามปที่ผานมา 

เทศบาลเมืองมีการพจิารณา

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

หรอืยกเลกิภารกจิ  
□ มกีารต้ังคณะทํางาน   

□ มกีารวางแผนการพจิารณาทบทวน ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงหรอืยกเลิกภารกิจ ของเทศบาล 

□ มกีารประชุมคณะทํางาน  

□ มกีารวิเคราะหและสรุปผลการพจิารณา  

□ การนําผลการพจิารณาเสนอผูบรหิาร 
 

เกณฑการใหคะแนน  
ดําเนนิการรวม  5 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ      1 ขอ  =  1 

0 1 1 1 1 

  DV 5.2 เทศบาลจัดทํา 

            แกไข ปรับปรุง  

            หรอืยกเลกิ 

            เทศบัญญัตใิห 

           เหมาะสมกับ 

           สถานการณ 
DV 5.2.1 มกีารต้ังคณะทํางาน 

DV 5.2.2 มกีารวางแผนการจัดทํา

แกไข ปรับปรุง หรอืยกเลิก

เทศบัญญัติ 

DV 5.2.3 มกีารประชุมคณะทํางาน 

DV 5.2.4 มกีารวิเคราะหและสรุปผล

การพิจารณาเสนอผูบริหาร 

DV 5.2.5 การนําผลการพจิารณาเสนอ

ผูบรหิาร 

5.2  ในชวงระยะสามปที่ผานมา

เทศบาลเมือง จัดใหมีการจัดทํา

แกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศ

บัญญัต ิเพื่อใหสอดคลองเหมาะสม

กับสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่

เกี่ยวของ (ไมรวมถงึเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย) 
□ มกีารต้ังคณะทํางาน   

□ มกีารวางแผนการจัดทําแกไข ปรับปรุง   

หรอืยกเลิกเทศบัญญัติ 

□ มกีารประชุมคณะทํางาน  

□ มีการวิเคราะหและสรุปผลการพจิารณา 

□ การนําผลการพจิารณาเสนอผูบรหิาร 
 

เกณฑการใหคะแนน  
ดําเนนิการรวม  5 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  2 

1 1 1 1 1 
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ดําเนนิการ      1 ขอ  =  1 
 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนีและตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

 DV 6 การอํานวยความ 

          สะดวกและการ 

         ตอบสนองความ 

         ตองการของ 

         ประชาชน  

  DV 6.1 การกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จ

ของงานบรกิาร

สาธารณะแตละงาน 
 

6.1  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

บรกิารสาธารณะ ของแตละงาน  และ

ประกาศใหประชาชนทราบตามแนวทาง

ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

□ มีการกําหนดระยะเวลา และประกาศใหประชาชน

ทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทัง้เพิ่มกระบวนงาน

บริการอ่ืน  ๆ                           = 4 

□ มีการกําหนดระยะเวลาครบทุกกระบวนงาน      

และไมประกาศใหประชาชนทราบ                = 3 

□ มีการกําหนดระยะเวลาของงานบริการไมครบทุก

กระบวนงาน  และประกาศใหประชาชนทราบ = 2 

□ มีการกําหนดระยะเวลาของงานบริการไมครบทุก

กระบวนงาน และไมประกาศใหประชาชนทราบ    = 1 

1 1 1 1 1 

  DV 6.2 การเปดรับขอ

รองเรยีน  

เสนอแนะ  

สอบถามหรือเสนอ

ความคดิเห็นจาก

ประชาชน 
 

6.2 รอยละของเรื่องรองเรยีน เสนอแนะ 

สอบถาม หรอืเสนอความคดิเห็นจาก

ประชาชนหรอืสวนราชการท่ีสามารถ

ตอบคําถามหรอืแจงผลการดําเนนิการ

ภายใน 15 วันหรอืภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

□ ดําเนินการไดมากกวารอยละ 80   = 5 

□ ดําเนินการไดมากกวารอยละ 65                 

แตไมเกนิรอยละ 80    = 4  

□ ดําเนินการรอยละ 50 แตไมเกนิรอยละ 65  = 3 

□ ดําเนินการรอยละ 30 แตไมเกนิรอยละ 50  = 2 

□ ดําเนินการต่ํากวารอยละ 30    = 1 

1 1 1 1 1 

  DV 6.3 การจัดบรกิาร

เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน 
DV 6.3.1 จัดเกาอ้ีรองรับบริการ 

DV 6.3.2 ปายบอกทาง/แผนผัง  

    ความรับผดิชอบ 

DV 6.3.3 มีแบบคํารองพรอม

ตัวอยางตางๆ  

DV 6.3.4 มีจุดประชาสัมพันธ /

เจาหนาที่ประจํา 

DV 6.3.5 มีบริการลวงเวลา 

 

6.3  การจัดบรกิารเพ่ืออํานวยความสะดวก  

       ใหแกประชาชน ณ สํานักงาน 
□ จัดเกาอี้รองรับบรกิารประชาชนอยางเพียงพอ 

□ มปีายบอกทาง/แผนผังกําหนดผูรับผิดชอบ  

แตละขัน้ตอนท่ีชัดเจน 

□ มแีบบคํารองพรอมตัวอยางตางๆ 

□ มจีุดประชาสัมพันธและมเีจาหนาท่ีประจํา 

□ มบีรกิารลวงเวลา พักเท่ียง หรอื

วันหยุดราชการ 

เกณฑการใหคะแนน   
ดําเนนิการครบทุกขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม   4 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม   3 ขอ  =  3 

ดําเนนิการรวม   2 ขอ  =  2 

ดําเนนิการ       1 ขอ  =  1 

1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ตัวแปร ดัชนแีละตัวช้ีวัด แบบสัมภาษณ ความสอดคลอง 

คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี4 คนท่ี 5 

DV 7 การประเมนิผลการ

ปฏบิัตกิาร 
 DV 7.1 กระบวนการ 

           ประเมินผลการ 

            ปฏิบัตริาชการ     

            ของเทศบาล 
DV 7.1.1 แตงต้ังคณะกรรมการ 

DV 7.1.2 แตงต้ังบุคคลภายนอกรวม

เปนกรรมการ        

DV 7.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการ 

DV 7.1.4 ดําเนินการประเมนิผล 

DV 7.1.5 วเิคราะหและสรุปผลเสนอ

ผูบรหิาร 

7.1  มกีารประเมนิผลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลเมอืง (ไมใชการประเมนิผล

แผนพัฒนาฯ)  

□ 1) แตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

□ 2) มีการแตงตัง้บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ       

□ 3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

□ 4) ดําเนนิการประเมินผล 

□ 5) วเิคราะหผลการประเมินและสรุปเสนอ

ผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน  
ดําเนนิการตั้งแต 1 – 5 ขอ                 = 5 

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 4 ขอ  = 4 

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 3 ขอ  = 3 

ดําเนนิการตั้งแต 1 – 2 ขอ  = 2  

ดําเนนิการแตขอ 1      ขอ  = 1 

1 1 1 1 1 

   DV 7.2 การประเมินผล

ปฏิบัตริาชการ 
DV 7.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ 

DV 7.2.2 คุณภาพบริการ 

DV 7.2.3 ความคุมคาของภารกจิ 

DV 7.2.4 ความพงึพอใจของประชาชน 

 

7.2  เทศบาลเมอืงมกีารประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการเก่ียวกับ 

□ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ 

□ คุณภาพของบริการ 

□ ความคุมคาของภารกจิ 

□ ความพงึพอใจของประชาชน  

เกณฑการใหคะแนน  
ดําเนนิการรวม  4 ขอ  =  5 

ดําเนนิการรวม  3 ขอ  =  4 

ดําเนนิการรวม  2 ขอ  =  3 

ดําเนนิการ      1 ขอ  =  2 

0 1 1 1 1 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ 
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 แบบสัมภาษณสําหรับนายกเทศมนตรีเมืองและปลัดเทศบาลเมือง 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

เรียน  ผูตอบแบบสัมภาษณ 

 

 แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการ

บรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

เมืองในประเทศไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติวทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทรเพื่อสอบถามการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับ

การบรรลุการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นเทานั้น  ซ่ึงไมมีผลกระทบใดๆ ตอการ

บรหิารงานของเทศบาลเมือง 

 

คําช้ีแจง 

 1. แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ

บรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

เมืองในประเทศไทย 

 2. ขอมูลแบบสัมภาษณทุกฉบับในครั้งนี้จะไมมีการนําเสนอหรือเปดเผยเปน

รายบุคคล แตจะนําเสนอภาพรวม ซ่ึงการตอบแบบสัมภาษณจะไมเกิดผลเสียหายใดๆ และ

จะนําไปใชเพื่อประโยชนเฉพาะการศกึษาวจิัย เทานัน้ 

 3.  แบบสัมภาษณ มีทัง้หมด 3 สวน ขอความกรุณาทานตอบใหครบทุกขอ 

  สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

สวนที่ 2 แบบสัมภาษณการบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ 

สวนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่น 

     โปรดพิจารณาคําถามและทําเครื่องหมายในชองวางที่ตรงกับขอเท็จจริงหรือความ

คิดเห็นของทาน และขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ ที่นี้ 

    

                   ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสัมภาษณ 

                                                  นายนพินธ ไตรสรณะกุล 
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 แบบสัมภาษณ 
 

โครงการศกึษา : ความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ      

กับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชอง (    ) หนาขอความที่ตรงกับคําตอบของทาน 
 

1.  จังหวัด...............................................เทศบาลเมอืง..................................................... 

2.  ภาค 

 (     ) 1  ภาคเหนอื   (     ) 2  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 (     ) 3  ภาคตะวันออก  (     ) 4  ภาคกลาง 

             (     ) 5  ภาคใต  

 

3.   ตําแหนง 

 (     ) 1 นายกเทศมนตรเีทศบาลเมือง (     ) 2  ปลัดเทศบาลเทศบาลเมือง   

 

4.  เพศ 

 (     ) 1  ชาย    (     ) 2  หญิง 
 

5.  อายุ 

 (     ) 1  26 - 35 ป    (     ) 2  36 - 45 ป  

 (     ) 3  46 - 55 ป    (     ) 4  56 ปข้ึนไป 

  

6.   เทศบาลเมอืงท่ีเคยไดรับรางวัล และไมเคยไดรับรางวัล ท่ีมกีารจัดการท่ีด ี

   (     ) 1  เคยไดรับรางวัล 5 ครั้ง  (     ) 2  เคยไดรับรางวัล 4 ครั้ง 

(     ) 3  เคยไดรับรางวัล 3 ครั้ง   (     ) 4  เคยไดรับรางวัล 2 ครั้ง 

 (     ) 5  เคยไดรับรางวัล 1 ครั้ง (     ) 6  ไมเคยไดรับรางวัล 
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สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการบรหิารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ 
 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

            ทุกขอยอย 
 

 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   

  1. 1 ถนน ทางเดนิและทางเทา 

       1.1.1 การกอสรางถนน ทางเดนิ และทางเทา ของเทศบาลเมอืง 

       - มีการจัดทําแผนที่สังเขปแสดงขอมูลถนน ทางเดนิ และทางเทา   

 
- การกอสรางถนน ทางเดนิ และทางเทา มีการพจิารณาความคุมคา 

      และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ 
  

 - เปนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น   

 
- มีการจัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําปและรายงานผลการ

ดําเนนิการตามแผน 
  

 - การกอสรางถนน ทางเดนิ และทางเทา เปนไปตามมาตรฐาน   

       1.1.2 การบํารุงรักษาถนน ทางเดนิ และทางเทา ของเทศบาลเมอืง 

 - มีการจัดทําทะเบยีนประวัตถินนทุกสาย ทุกประเภท   

 - มีการสํารวจขอมูลความเสยีหายของถนน ทางเดนิ และทางเทา   

 - วเิคราะหจัดลําดับกอนหลังในการซอมบํารุงรักษา   

 - สามารถซอมแซมไดไมนอยกวารอยละ 50     

 
- สามารถดําเนนิการซอมแซมถนนที่ชํารุดไดภายใน 60 วัน             

นับตัง้แตไดรับแจง 
  

    1.2 ไฟฟาสาธารณะ และทางระบายน้ํา 

 1.2.1 การใหบริการไฟฟาสาธารณะของเทศบาลเมอืงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 
- มีการสํารวจความคิดเห็นหรอืความตองการของประชาชนเกี่ยวกับ 

ไฟฟาสาธารณะในพื้นที่  
  

 
- ไดนําผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนมาพจิารณาจัดลําดับ

ความสําคัญ 
  

 
- ถนนสายหลักทุกสายในเทศบาลเมืองตองมีการตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะ ตามจุด

เสี่ยงตาง  ๆ(วงเวียน ทางแยก ทางโคง ฯลฯ) 
  

 - ไดแตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ   

 - มีจุดรับแจงเหตุและประสานการแกไขปญหาเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ   



 

368 
 

 

 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 1.2.2  การกําหนดแผนและขอมูลทางระบายน้ําในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมอืง 

 
- มีการรวบรวมขอมูลสภาพพื้นที่ ระบบโครงขายถนน ขอมูล ทางระบายน้ํา  

       และพื้นที่รับน้ําที่เปนปจจุบัน 
  

 
- มีการศกึษาสภาพปญหาที่เกดิจากการระบายน้ําไมเพียงพอ และ

พื้นที่ที่มีลักษณะน้ําทวมขัง 
  

 
- มีแผนการจัดระบบระบายน้ําในพื้นที่ความรับผดิชอบและกําหนด

ระยะเวลาการดําเนนิการ  
  

 - เทศบาลเมืองมีการแตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ   

 - มีวัสดุอุปกรณในการดําเนนิการกอสรางอยางมีมาตรฐาน   

   1.3 แหลงน้ําเพ่ือการ อุปโภค บริโภค 

        1.3.1 การวางแผนการจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคของเทศบาลเมอืง 

 
- มีขอมูลแหลงน้ํา ไดแก ที่ตัง้ ปรมิาณ และลักษณะการใชประโยชนที่เปน 

ปจจุบัน 
  

 -  มีการประมาณการปรมิาณความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค   

 
- มีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความตองการใชน้ําอุปโภค บรโิภคของ

ประชาชนในพื้นที่ 
  

 
- มีแผนการจัดหาหรอืใหบรกิารน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภคสําหรับ

ประชาชน 
  

 - มีแผนการบํารุงรักษาอนุรักษแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค   

     1.3.2 การดําเนนิงานเพ่ือใหบริการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคของเทศบาลเมอืง 

 - มีหนวยงานผลิตน้ําสะอาดเพื่อบรกิารแกประชาชน   

 
- จัดใหมีเจาหนาที่รับแจงเหต ุการขาดแคลนน้ําหรอืปญหา ความตองการ  

ใชน้ําในพื้นที่ 
  

 
- มีการดําเนนิการใหบรกิารน้ําสะอาดเพื่อการบรโิภคที่เพียงพอ                

ตอความตองการ    
  

 
- มีการรณรงคหรอืประชาสัมพันธใหประชาชนกักเก็บน้ํา และใชน้ําอยางประหยัด  

        เพื่อการอุปโภค บริโภค ในครัวเรอืน  
  

 - มีการวางแผนปองกันการขาดแคลนน้ําของทองถิ่น   

2. ดานการสงเสริมคุณภาพชวีติ 

    2.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 2.1.1 การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเมือง 

 - มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน    
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 - จัดใหมีสวนราชการหรือเจาหนาที่ผูรับผดิชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน   

 
- มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ทุกประเภท เชน เด็กปกต ิเด็ก

พกิารเด็กดอยโอกาส เด็กที่ไมมีชื่อในทะเบียนบาน เด็กที่มีความตองการพิเศษ

เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก เด็กเรรอน ฯลฯ  

  

 
- มีผูทรงคุณวุฒ ิหรือองคกรประชาชน หรือประชาชนรวมกําหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการดําเนนิการตาง  ๆเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชน 

  

 
-  มีหนวยงาน หรือองคกรประชาชน หรอืประชาชนรวมดําเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนาเด็กเยาวชน 
  

 2.1.2 จัดหรือสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาล 

 - ดําเนนิการหรอืสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก (0 – 5 ป)   

 
- มีการดําเนนิการหรอืสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกจิกรรมใหความรูและ

พัฒนาทักษะแกเด็กและเยาวชนในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การสอน

ภาษา กฬีา ดนตร ีประเพณี ศลิปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ  

  

 - จัดกจิกรรมใหความรูแกบดิามารดาในการเลี้ยงดูบุตร (ตัง้แตตัง้ครรภ)   

 
- สงเสรมิใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในกจิกรรมเพื่อการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 
  

 
- จัดกจิกรรมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ

พัฒนาหรอืแกไขปญหาของชุมชน 
  

 2.2 การสงเสริมกฬีา 

 2.2.1 การบริหารจัดการการกฬีาของเทศบาลเมอืง 

 
- จัดใหมีหรอืสนับสนุนใหมีลานกฬีา หรอืสนามกฬีา หรอืสวนสุขภาพในหมูบาน/

ชุมชน หรอืพื้นที่ออกกําลังกายในสวนสาธารณะ 
  

 
- จัดใหมีหรอืสนับสนุน อุปกรณกฬีา หรอือุปกรณการออกกําลังกายที่ได  

มาตรฐานประจําลานกฬีา /สนามกฬีา/ สวนสุขภาพ /สวนสาธารณะ และมี

ระบบการดูแลรักษาอยางด ี    

  

 
- มีการแตงตัง้เจาหนาที่ หรอือาสาสมัครที่มีความรูความสามารถ เพื่อจัด

กจิกรรมดานการกฬีาหรอืการออกกําลังกาย หรอืการใหคําแนะนํา    

การใชอุปกรณกฬีาแกประชาชน     

  

 
- มีการเผยแพรความรูขาวสารการกีฬาเพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็น

คุณคาของการเลนกฬีาหรอืการออกกําลังกาย 
  

 
- จัดใหมีหรอืสนับสนุนใหมีการเลนกฬีาหรอืออกกําลังกาย เชน การแขงขัน

กฬีาประเภทตาง  ๆกฬีาผูสูงอายุ กฬีาพื้นบาน  จัดคายพัฒนาทักษะกฬีาแก

เด็กและเยาวชนในชวงปดภาคเรยีน  แอโรบิก รํามวยจีน ฯลฯ 
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     2.2.2 การจัดกจิกรรมเพ่ือสงเสริมกฬีาของเทศบาลเมอืง 

 
- มีการจัดกจิกรรมรณรงคเพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็นคุณคาของการเลน

กฬีาหรือการออกกําลังกาย 
  

 - สงเสริมการจัดตัง้กลุมกฬีาหรือการออกกําลังกายประเภทตางๆ      

 
- จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางรางกาย  

      (การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต ฯลฯ) หรือใหคําแนะนําในการ 

      ดูแลรักษาสุขภาพแกประชาชน   

  

 
- มีการประชาสัมพันธ หรอืจัดกจิกรรมยกยองเชดิชูเกียรตแิกผูทําชื่อเสยีง    

ผูใหการสนับสนุน  หรอืผูทําประโยชนดานกีฬา ในพื้นที่    
  

 
- ดําเนินการหรอืประสานงานหรือสนับสนุนการสรางเครือขายดานการกฬีาและ

การออกกําลังกาย   
  

  2.3 การสงเสริมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

  2.3.1  การสงเสริมผูสูงอายุของเทศบาลเมอืง 

 - มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ   

 
- จัดกจิกรรมใหบรกิารผูสูงอายุ เชน กจิกรรมนันทนาการ การตรวจสุขภาพ 

       การเย่ียมบาน การสงเสรมิอาชพี ฯลฯ 
  

 
- สงเสรมิการรวมกลุมหรอืสนับสนุนการจัดกจิกรรมของกลุม/ชมรม/

สมาคมผูสูงอายุ 
  

 - จัดกจิกรรมรณรงคใหคนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ   

 - จัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิใหผูสูงอายุ ทําประโยชนใหแกสังคม   

   2.3.2 การพัฒนาและสงเคราะหผูดอยโอกาสของเทศบาลเมอืง 

 - มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูพกิารและผูดอยโอกาส    

 
- ผูรับผดิชอบของเทศบาลเมืองมีความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนคนพกิาร           

และสทิธปิระโยชนของคนพกิารที่จดทะเบียน 
  

 
-  มีการประชุมประชาคมหมูบาน/ทองถิ่น เพื่อคัดเลือกคนพกิารที่สมควร          

ไดรับเบี้ยยังชพี 
  

 - มีโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชวีติของคนพกิาร   

 - จัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิใหคนพกิารและผูดอยโอกาส  ทําประโยชนใหแกสังคม   

   2.4 ดานงานสาธารณสุข 

 2.4.1 การสนับสนุนการจัดกจิกรรมดานสาธารณสุขของเทศบาลเมอืง 

 
- มีการจัดทําหรอืสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนางานสาธารณสุข ภายในพื้นที่

ทัง้หมดของทองถิ่น 
  

 - จัดหรอืสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจํา   
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หมูบาน/ชุมชน (อสม.) หรอื แกนนําชุมชน ในดานสาธารณสุข   

 
- จัดหรอืสนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขผานสื่อ             

ตางๆ เชน เอกสาร แผนพับ หอกระจายขาว วทิยุชุมชน เว็บไซต ฯลฯ 
  

 
- จัดหรอืสนับสนุนใหมีกจิกรรมปองกันหรอืควบคุมโรคตดิตอที่สําคัญ     

ในเทศบาลเมือง 
  

 
- มีการจัดทําหรอืสนับสนุนงานสาธารณสุขรวมกับหนวยงานอ่ืน หรอื

เทศบาลอ่ืน 
  

 2.4.2 การสงเสริมงานสาธารณสุขของเทศบาลเมอืง 

 
- สงเสรมิใหหญงิมีครรภและหลังคลอด ไดรับความรูและคําแนะนํา        

ในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก 
  

 
- จัดหรอืสนับสนุนใหมีกิจกรรมปลูกฝงนสิัยการบรโิภคอาหาร ที่มีคุณภาพและ  

ถูกสุขลักษณะ 
  

 
- สนับสนุนหรอืจัดใหมีกจิกรรมเผยแพรความรูเรื่องอาหาร ยา 

เครื่องสําอางที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน อย.  
  

 
- สนับสนุนหรอืจัดใหมีกจิกรรมเผยแพรความรูเรื่อง เพศศกึษา โรคเอดส 

โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 
  

 - ประสานหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพื่อสรางเครอืขายงานสาธารณสุข   

  2.5 การสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ 

 2.5.1 การสงเสริมการพัฒนาสตรีของเทศบาลเมอืง 

 - มีแผนการพัฒนาคุณภาพชวีติของสตร ีในแผนพัฒนาทองถิ่น   

 - มีกจิกรรมสงเสรมิการรวมกลุมของสตรี   

 -  มีกจิกรรมสงเสรมิการพัฒนาอาชพีในกลุมของสตร ี   

 
- จัดกจิกรรมใหความรูเรื่องตางๆ แกสตร ีเชนการวางแผนครอบครัว         

การปองกันการตัง้ครรภกอนวัยอันควร  การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง             

การตรวจมะเร็ง ปากมดลูก ฯลฯ 

  

 
- มีกจิกรรมสงเสรมิใหสตรหีรอืกลุมสตรมีีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  

      หรอืมีบทบาททางสังคม 
  

 2.5.2 การสงเสริมอาชีพของเทศบาลเมอืง 

 - มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลกลุมอาชพี และ ภูมิปญญาทองถิ่น   

 
- สงเสรมิการจัดตัง้กลุมอาชพี เพื่อพัฒนาความรูและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ 
  

 - จัดกจิกรรมสงเสรมิอาชพีแกประชาชน   
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- จัดหรอืสนับสนุนใหมีการถายทอดความรูหรอืเทคโนโลยีใน  วชิาชพี  

      การจัดการ หรอืการตลาด แกกลุมอาชพีตางๆ 
  

 
- สงเสรมิการนําทรัพยากรหรอืภูมิปญญาทองถิ่น มาเพิ่มมูลคาเพื่อ

ยกระดับรายไดของประชาชน 
  

3. ดานการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม    

   3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3.1.1 การดําเนนิงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมอืง 

 
- มีแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองครอบคลุมอยางนอย 2 

ประเภท (ภัย) 
  

 - มีการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางนอย ปละ 1 ครัง้   

 
- จัดอบรม ทบทวน การปฏิบัตงิาน การชวยเหลอืผูประสบภัย แกเจาหนาที่ 

       หรืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อยางนอยปละ 1 ครัง้ 
  

 
- มีระบบการแจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยผานสื่อตางๆ   

       เชน หอกระจายขาว เสียงตามสาย ฯลฯ 
  

 
- เผยแพรความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและการปองกันแกประชาชนอยาง

ตอเนื่อง 
  

    3.1.2 ปจจัยสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการออกคําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ

เพยีงพอตามมาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

 
- จัดทําฐานขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชนขอมูล     

กําลังพลและอุปกรณ ตลอดจนองคกรเครอืขายที่เกี่ยวของ 
  

 - มีการจัดทําแผนที่กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลเมือง   

 
- มีเครื่องมือดับเพลงิหรอือุปกรณสนับสนุนในการปองกันและบรรเทา                 

สาธารณภัย เชน เครื่องดับเพลงิชนดิหาบหาม รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลงิ 

รถกูภัย เรอืทองแบน ฯลฯ 

  

 
- ประสานหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพื่อสรางเครอืขายงาน สําหรับการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย (จัดตัง้อาสาสมัครปองกันภัย อปพร.) 
  

4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

    4.1 การจัดการสิ่งแวดลอม 
     4.1.1 การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมอืง 

 - มีการวางแผนปองกันหรอืแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม ที่อาจเกดิขึ้น       

 - มีการดําเนนิโครงการ กจิกรรมดานสิ่งแวดลอม   
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ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 
- มีการแตงตั้งเจาหนาที่หรอือาสาสมัครรับผดิชอบ การเฝาระวังปญหาที่เกดิ

จากสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 
  

 
- มีกจิกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมจัดขึ้น 

      โดยเทศบาลเมืองเปนประจํา 
  

 
- มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลเมืองหรือกลุมตางๆ                            

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
  

 4.1.2 การสงเสริมสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมอืง 

 
- ประชาสัมพันธหรอืรณรงคใหประชาชนมีความรู ในการดูแลและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
  

 - จัดกจิกรรมสรางจิตสํานกึแกประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม   

 
- จัดกจิกรรมรณรงคใหประชาชนชวยลดปรมิาณขยะในชุมชน ดวยวธิีการ

ตางๆ เชน ลดปรมิาณขยะ  การนํากลับไปใช การแปรรูปขยะ ฯลฯ 
  

 
- มีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ดวยวธิกีารที่เหมาะสมและ 

     ไมกอใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอม 
  

 
- มีชองทางรับฟงความคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม 
  

5. ดานการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น และการ

ทองเท่ียว     

  5.1 การสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณี ของเทศบาลเมอืง 

     5.1.1 การสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณี ของเทศบาลเมอืง 

 
- รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

     และภูมิปญญาทองถิ่น 
  

 
- จัดใหมีหรอืสนับสนุนกจิกรรมที่สงเสรมิความรูแกประชาชนในดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
  

 - มีการยกยอง เชดิชูปราชญชาวบาน และภูมิปญญาทองถิ่น ในโอกาสตางๆ   

 
- จัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิแนวทางการดําเนนิชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงหรอืการแบงปนและเอ้ืออาทรตอกัน 
  

 - อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................   

       5.1.2 การสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลเมือง 

 
- จัดกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามความเหมาะสม เชน 

กจิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนเิวศน การทองเที่ยว

เชงิการเรียนรู 
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ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 - จัดใหมีศูนยหรือเอกสารบรกิารขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว       

 - จัดทําแผนหรอืการดําเนนิการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว   

 
- จัดกจิกรรมสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น 
  

 
- จัดใหมีการประชาสัมพนัธแหลงทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ  เชน สื่อสิ่งพิมพ วทิยุ 

โทรทัศน เว็บไซต  
  

 

สวนท่ี 3  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี                             

     ของทองถิ่น 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด   

               ทุกขอยอย 

 

  

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1.  หลักเพื่อประโยชนสุขของประชาชน    

    1. การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

        1.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ  

พ.ศ. 2540 

       - มีการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร   

 - แตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ   

 - มีระบบการใหและขอรับขอมูลขาวสาร   

 - จัดวางเอกสารไดแก แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป 

งบประมาณรายจายประจําป แผนการดําเนนิงาน รายงานผลการ

ปฏิบัตงิานประจําป รายงานการประชุมสภา ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อการตรวจสอบ 

  

 - จัดใหมีชองทางการเขาถงึขาวสารอยางแพรหลาย   

 1.2  จัดใหมชีองทางประจําสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของ                      

เทศบาลเมอืง 

 - บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน   

 - สื่อสิ่งพมิพขาวสารของเทศบาล   
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ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 - หอกระจายขาว/เสียงตามสาย      

 - วทิยุชุมชน   

 - วทิยุกระจายเสยีง   

 - โทรทัศน   

 - บอรดประชาสัมพันธ   

 - เว็บไซด   

 - อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................   

        1.3 การจัดวางระบบการควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจสอบ

เงนิแผนดนิ 

          1.3.1 การสํารวจการวางโครงสรางขององคกร 

 - จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผล ระบบการควบคุม

ภายใน 

  

 - แตงตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผล ในระดับหนวยงานยอย และ

ระดับองคกร 

  

 - ผูบรหิาร (นายกเทศมนตร)ี มีหนังสอืแจงใหทุกสํานัก/กอง ตดิตาม

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

  

 - สํานัก/กองมีคําสั่งแบงงานภายในของสํานัก/กอง ชัดเจนและเปน

ปจจุบัน 

  

    1.3.2 เทศบาลเมอืง“จัดทํา” รายงานผลการประเมินความเพียงพอและ

ประสทิธผิลของระบบควบคุมภายในโดยมกีารจัดวางระบบควบคุมภายใน   

ตามองคประกอบขอใดบาง 

 - สภาพแวดลอมการควบคุม   

 - การประเมินความเสี่ยง    

 - กจิกรรมการควบคุม    

 - สารสนเทศและการสื่อสาร     

 - การตดิตามประเมินผล   

            1.3.3 เทศบาลเมอืง “จัดสง” รายงานการวางระบบควบคุมภายใน  ตาม

องคประกอบขอใดบาง ใหผูกํากับดแูล (นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด)  

และสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิภูมภิาคภายในกําหนด 30  ธันวาคม

ของทุกป 

 - สภาพแวดลอมการควบคุม   

 - การประเมินความเสี่ยง    
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ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 - กจิกรรมการควบคุม    

 - สารสนเทศและการสื่อสาร     

 - การตดิตามประเมินผล   

1.4 มชีองทางและปรากฏหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

 - ตู/กลองรับความคิดเห็น   

 - จัดประชุมประชาคม/เวทชีาวบาน   

 - การสํารวจความคิดเห็น   

 - การรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต ของเทศบาลเมือง       

 - การเขารวมรับฟงในการประชุมสภาเทศบาล   

 - ตูไปรษณีย   

 - อ่ืนๆ (ระบุ).....................................................................   

  1.5 เทศบาลเมอืง มีการบริหารงบประมาณ ดังตอไปนี ้

 - จัดทําเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําป ใหสามารถใชไดทัน
วันที่ 1 ตุลาคม 

  

 - สงสําเนาประกาศงบประมาณรายจายใหผูกํากับดูแล  ภายใน 15 วัน 
นับตัง้แตวันที่ประกาศ 

  

 - จัดทํารายงานขอมูล รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป   

 - การตรวจสอบภายในในการจัดทํารายงานขอมูล รายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปอยางสมํ่าเสมอ 

  

 - ในปงบประมาณที่ผานมาไมมีขอทักทวง  เรื่องการตัง้งบประมาณ
รายจายประจําป จาก สตง. หรอืจาก สถ. หรอืจาก ผูตรวจ สถ.    
หรอืจากหนวยงาน ที่เกี่ยวของ 

  

1.6  การบริหารพัสดุของเทศบาลเมอืงดําเนนิการ ดังตอไปนี ้

 - จัดทํารายงานขออนุมัตจัิดซื้อจัดจาง ตอผูสั่งจาง   

 - แตงตัง้ผูแทนชุมชนหรอืประชาคมเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง  
      โดยวธิสีอบราคา ประกวดราคา และวธิพีเิศษ 

  

 - มีการสงประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา           
ไปเผยแพรตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด         

  

 - จัดทําปายประชาสัมพันธงานกอสราง ในพื้นที ่   

 - จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางทุกเดอืนเพื่อเปนดัชนสีําหรับการตรวจด ู
ของประชาชน กรรมการจัดซื้อ จัดจางโดยวธิสีอบราคา ประกวดราคา 
และวธิพีเิศษ 

  

 - จัดทําทะเบยีนคุมครุภัณฑ   
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คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจริงมากที่สุด 

เพียงขอละ 1 คําตอบ 
 

        1.7  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (ยกเวนกรณีการโอนตาม

นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือหนวยงานท่ีมหีนาท่ีกํากับดูแล              

ตามกฎหมาย) 

□     ไมมีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย  

□     มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 1-2 รายการ  

□     มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 3-4 รายการ  

□     มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 5-6 รายการ 

□     มีการโอนงบประมาณขามหมวดรายจายเกนิกวา  7  รายการ 

        1.8 การเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

(ยกเวนกรณีการเปลี่ยนแปลง คําช้ีแจงตามนโยบายรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย หรือหนวยงานท่ีมหีนาท่ีกํากับดูแลตามกฎหมาย) 

□    ไมมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง   

□    มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 1 - 2 รายการ  

□     มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 3 - 4 รายการ   

□    มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 5 - 6 รายการ  

□    มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเกนิกวา 7 รายการ  
 

 1. ทานคดิวาจากการบริหารงานเทศบาลเมอืงในดานตางๆ ตามมาตรฐานบริการ  

               สาธารณะ มผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ีเพ่ือใหเกดิ 

             ประโยชนสุขของประชาชนดานตางๆ อยางไร      
1) การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

2) การจัดชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสาร  

3) การจัดวางระบบการควบคุมภายใน   

4) การสงเสรมิการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

5) การบรหิารงบประมาณของเทศบาล    

6) การบรหิารพัสดุของเทศบาล  

7) การตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําป 

8) การตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. การบริหารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิตอภารกจิของเทศบาลเมือง 
 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

            เพียงขอละ 1 คําตอบ 
 

 2.1  การแตงตัง้องคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตามระเบียบ 

                 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง  พ.ศ.  2548 

□   มีการแตงตัง้ที่ถูกตองตามระเบยีบฯ ทัง้ 3 คณะ  

□   มีการแตงตัง้ที่ถูกตองตามระเบยีบฯ 2 คณะ 

□   มีการแตงตัง้ที่ถูกตองตามระเบียบฯ เพียง 1 คณะ 

□   มีการแตงตัง้ที่ไมถูกตองตามระเบยีบ 

 2.2  เทศบาลเมอืงนําโครงการ/กจิกรรมท่ีเปนขอเสนอของประชาคมทองถิ่น 

                หรือแผนชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)  

□   บรรจุมากกวารอยละ 70 ของโครงการ / กจิกรรม ในแผนพัฒนาสามป   

□   บรรจุมากกวารอยละ 60 แตไมเกนิรอยละ 70   ของโครงการ / กจิกรรม 

       ในแผนพัฒนาสามป   

□   บรรจุรอยละ 50 แตไมเกนิรอยละ 60 ของโครงการ / กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป  

□   บรรจุรอยละ 30 แตไมเกนิรอยละ 50 ของโครงการ / กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป  

□   บรรจุต่ํากวารอยละ 30 ของโครงการ / กจิกรรม ในแผนพัฒนาสามป   

2.3   เทศบาลเมอืงนําโครงการในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2551-2553) มาจัดทํา 

        งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (เฉพาะโครงการท่ีกําหนดไวใน 

      แผนพัฒนา ประจําป) 

□   มากกวารอยละ 70   

□   มากกวารอยละ 60 แตไมเกนิรอยละ 70 

□   รอยละ 50 แตไมเกนิรอยละ 60  

□   รอยละ 30 แตไมเกนิรอยละ 50  

□   ต่ํากวารอยละ 30  

2.4  เทศบาลเมอืงดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏบิัตริาชการระหวางสวน 

       ราชการกับผูบริหารทองถิ่น 
□   มีการจัดทําขอตกลงทุกสวนราชการในสังกัด อปท. และมีการปฏิบัตติามขอตกลง  

□   มีการจัดทําขอตกลงระหวางผูบรหิารกับสวนราชการเกินรอยละ 80 และมีการปฏิบัต ิ    

ตามขอตกลง 

□   มีการจัดทําขอตกลงไมครบทุกสวนราชการและไมมีการปฏิบัตติามขอตกลงหรอืมีแต       

ไมครบทุกสวนราชการ    

□   มีการจัดทําขอตกลงไมครบทุกสวนราชการและไมมีการปฏิบัตติามขอตกลง  

□   ไมมีการจัดทําขอตกลงระหวางสวนราชการและไมมีการปฏิบัตติามขอตกลง  
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    2.5 เทศบาลเมอืงมโีครงการซึ่งไดบูรณาการการปฏบิัตงิานรวมกับเทศบาล 

         เมอืงอ่ืนหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในรอบปท่ีผานมารวมกี่ดาน (ยกเวน 

         โครงการท่ีหนวยงานของรัฐจัดสรรให เทศบาลเมอืงดําเนนิการ และ 

         โครงการท่ีเทศบาลเมอืงอุดหนุนใหเทศบาลเมอืงหรือหนวยงานอ่ืนโดย 

         ไมไดดําเนนิการ) 

     □   จํานวน 5 ดาน ขึ้นไป   

     □   จํานวน 4 ดาน     

     □   จํานวน 3 ดาน      

     □   จํานวน 2 ดาน    

     □   จํานวน 1 ดาน  

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

               ทุกขอยอย 
 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

2.6 การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553) มกีารดําเนินการ โดย 

       - คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีการประชุมรวมกับประชาคมทองถิ่น เพื่อรวมกัน

กําหนด ประเด็นการพัฒนา 

  

 - มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

       เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553) 

  

 - มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา           

สามป (พ.ศ. 2551 - 2553) 

  

 - มีการแจงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553) ผูบรหิารทองถิ่นอนุมัตแิลว  

ใหสภาทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

  

 - ปดประกาศแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553) ใหประชาชนทราบ   

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

            ทุกขอยอย 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

มี ไมมี 

   2.7 การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบยีบฯ 

       - มีการแตงตั้งคณะกรรมการการตดิตามและประเมินผลถูกตองตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

 - มีการประชุมกําหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมินผล   

 - ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาและ 

      จัดทํารายงานรวมทัง้ลงขอมูลในระบบ e - plan 
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ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

มี ไมมี 

 - รายงานผลและขอเสนอแนะการตดิตามประเมินผลตอสภาทองถิ่นและ 

        คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

  

 - ประกาศการติดตามและประเมินผลใหประชาชนทราบ   

   2.8 เทศบาลเมอืงสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถใหแกขาราชการหรือ 

        พนักงานสวนทองถิ่น 

 - เทศบาลเมือง จัดฝกอบรมเอง   

 - สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม   

 - จัดใหมีการถายทอดหรอืเวทีแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร   

 - จัดทําเอกสารเผยแพรใหแกบุคลากรเปนประจํา   

 - มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากร ไปศกึษาตอ   

   2.9 เทศบาลเมอืงเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการประชุมสภาเทศบาล  

 - มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารใหประชาชน เขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล   

 - มีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล   

 - มีการการจัดสถานที่ใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล   

 - ประชาชนไดเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล    

 - การถายทอดเสียงใหประชาชนทราบ   
 

      2. ทานคดิวาจากการบริหารงานเทศบาลเมอืงในดานตางๆ ตามมาตรฐานบริการ 

          สาธารณะ มผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดใีนการ 

          บริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาล อยางไร 
1)  การแตงตัง้องคกรการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  

  3)  การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรอืแผนชุมชน 

       มาบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

  4)  การนําโครงการ  กจิกรรมในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  

5)  การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการระหวางสวนราชการกับผูบรหิารเทศบาล  

6)  การบูรณาการการปฏิบัตงิานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน    

7)  การสงเสรมิพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น   

8)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาเทศบาล  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
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3 . การบริหารภารกจิอยางมีประสทิธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกจิ 
 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจริงมากที่สุด 

             เพียงขอละ 1 คําตอบ 
 

               3.1  เทศบาลเมอืงจัดทําแผนการดําเนนิงานแลวเสร็จภายในกําหนด  

                     (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  

                     องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548) และเผยแพรใหขาราชการ 

                     หรือพนักงานสวนทองถิ่นและประชาชนทราบ 

□   แลวเสร็จตามกําหนดเวลาและเผยแพรทุกกลุม  

□   แลวเสร็จตามกําหนดเวลาและเผยแพรบางกลุม      

□   แลวเสร็จตามกําหนดเวลาแตไมเผยแพร  

□   แลวเสร็จหลังกําหนดเวลาแตเผยแพรทุกกลุม    

□   แลวเสร็จหลังกําหนดเวลาและไมเผยแพรหรอื เผยแพรไมทุกกลุม         
 

                3.2 การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชน ท่ีย่ืนคําขอ 

                     อนุญาต อนุมัติหรือความเห็นชอบของเทศบาลเมอืงภายในกําหนด 

□   แจงผลการพจิารณาภายใน 15 วัน ตามประกาศที่กําหนด   

□   แจงผลการพจิารณาภายใน 16 - 20 วัน หรอืเกนิกวาที่ประกาศกําหนด ภายใน 5 วัน 

□   แจงผลการพจิารณาเกนิกวา 20 วัน หรอืเกนิกวาที่ประกาศกําหนด 6 วันขึ้นไป 

□   แจงผลการพจิารณาเกนิกวา 30 วัน 

□   แจงผลการพจิารณาเกนิกวา 45 วัน 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

            ทุกขอยอย 
  

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 3.3 กระบวนการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 

 - การจัดทําบัญชรีับเรื่องราวรองทุกข   

 - การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผดิชอบเรงรัดดําเนินการ   

 - การดําเนนิการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว   

 - แจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน   

 - รายงานผลการแกไขปญหาใหผูบังคับบัญชาประชาชน                                

หรอืผูรองทุกขทราบ 
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 3. ทานคดิวา จากการบริหารงานเทศบาลเมอืงในดานตางๆ ตามมาตรฐานบริการ 

               สาธารณะ มผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดใีนการบริหาร 

               ภารกจิอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกิจของเทศบาล  

               อยางไร 

             1) การจัดทําแผนดําเนนิงานแลวเสร็จภายในกําหนด  

                   2) การแจงผลการพจิารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ย่ืนคําขออนุญาต อนุมัต ิ  

                 หรอืความเห็นชอบของเทศบาลเมือง ภายกําหนด   

             3) การมีกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 . การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

             ทุกขอยอย 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

มี ไมมี 

 4.1 เทศบาลเมอืงดําเนนิการลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน   

 - กระจายอํานาจการตัดสนิใจ   
 - จัดตัง้หรอืสนับสนุนศูนยบรกิารรวม     
 - การจัดบรกิารสาธารณะรวมกับเทศบาลเมืองอ่ืนๆ   
 - การจัดบรกิารสาธารณะรวมกับองคการภาคประชาสังคม   
 - อ่ืน  ๆ(ระบุ)............................................   

         4.2 เทศบาลเมอืงมอบอํานาจในการตัดสนิใจอยางไร 

 - การมอบอํานาจทําเปนหนังสือ   

 - กระบวนการขัน้ตอนการมอบอํานาจปฏิบัตติามมาตรฐานและกฎระเบยีบ   

 - ระบุชื่อผูมอบและผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน     

 - ในการมอบอํานาจมีการแจงเวยีนใหขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นทราบ   

 - แจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการมอบอํานาจ   

        4.3 เทศบาลเมอืงมกีารจัดทําแผนภูมข้ัินตอนและระยะเวลาการดําเนนิการ 

             รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 - มีการจัดทําแผนภูมิขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน   
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ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

มี ไมมี 

 - มีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน     
 - ประกาศการปฏิบัตงิาน ณ จุดบรกิารทุกจุดที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน   
 - มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยวธิกีารตางๆ    

       4. ทานคดิวาจากการบริหารงานเทศบาลเมืองในดานตางๆ  ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ  

           มผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดตีามหลักการลดข้ันตอนการ 

           ปฏบิัตงิาน อยางไร 

1) ดานการที่เทศบาลเมืองลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  

2) เทศบาลเมืองมอบอํานาจการตัดสนิใจ  

3) การที่เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิการ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         5. การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

              ทุกขอยอย 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ

ม ี ไมม ี

 5  การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง 
 5.1  ในชวงระยะสามปท่ีผานมาเทศบาลเมอืงมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง   

      เปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิภารกจิของเทศบาลและมกีารดําเนนิการ อยางไร  
 - มีการตัง้คณะทํางาน     

 - มีการวางแผนการพจิารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิ
ภารกจิของเทศบาลเมือง 

  

 - มีการประชุมคณะทํางาน   
 - มีการวเิคราะหและสรุปผลการพิจารณา   
 - มีการนําผลการพจิารณาเสนอผูบรหิาร   

 5.2 ในชวงระยะสามปท่ีผานมาเทศบาลเมอืงจัดใหมกีารจัดทํา แกไข ปรับปรุง  
หรือยกเลกิเทศบัญญัต ิเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และระเบยีบท่ีเกี่ยวของของเทศบาลและมีการ
ดําเนนิการ อยางไร (ไมรวมถงึเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย) 

 - มีการตัง้คณะทํางาน     
 - มีการวางแผนการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศบัญญัติ   
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ขอคําถาม 
การดําเนนิการ

ม ี ไมม ี
 - มีการประชุมคณะทํางาน   
 - มีการวเิคราะหและสรุปผลการพิจารณา   
 - มีการนําผลการพจิารณาเสนอผูบรหิาร   

 5. ทานคดิวา จากการบริหารงานเทศบาลเมอืงในดานตางๆ ตามมาตรฐานบริการ 

               สาธารณะ มผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดตีามหลักการ 

               ปรับปรุงภารกจิของเทศบาล อยางไร 

      1) การทีเ่ทศบาลเมือง มีการพจิารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลกิภารกิจ  

     2) การจัดใหมีการจัดทําแกไข ปรับปรุงหรอืยกเลกิเทศบัญญัต ิใหเหมาะสมกับสถานการณ    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6 . การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจริงมากที่สุด 

            เพียงขอละ 1 คําตอบ  
 

 6.1 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะ ของแตละงาน   

               และประกาศใหประชาชนทราบ ตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 □   มีการกําหนดระยะเวลา และประกาศใหประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน  

           รวมทัง้เพิ่มกระบวนงานบรกิารอ่ืน  ๆ     

 □   มีการกําหนดระยะเวลาครบทุกกระบวนงาน และไมประกาศใหประชาชนทราบ 

 □   มีการกําหนดระยะเวลาของงานบรกิารไมครบทุกกระบวนงาน และประกาศ 

          ใหประชาชนทราบ 

 □   มีการกําหนดระยะเวลาของงานบรกิารไมครบทุกกระบวนงาน และไมประกาศ 

               ใหประชาชนทราบ  

 6.2 รอยละของเร่ืองรองเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจาก 

                 ประชาชนหรือสวนราชการท่ีสามารถตอบคําถาม หรือแจงผลการ 

                 ดําเนนิการภายใน 15 วันหรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

□    ดําเนนิการไดมากกวารอยละ 80   

□    ดําเนนิการไดมากกวารอยละ 65 แตไมเกนิรอยละ 80     

□    ดําเนนิการรอยละ 50 แตไมเกนิรอยละ 65  

□    ดําเนนิการรอยละ 30 แตไมเกนิรอยละ 50  

□    ดําเนนิการต่ํากวารอยละ 30    
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คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

             ทุกขอยอย 
 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 6.3  การจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ณ สํานักงาน

เทศบาล 

 - จัดเกาอ้ีรองรับบรกิารประชาชนอยางเพียงพอ   

 - มีปายบอกทาง/แผนผังกําหนดผูรับผดิชอบแตละขัน้ตอนที่ชัดเจน   

 - มีแบบคํารองพรอมตัวอยางตางๆ   

 - มีจุดประชาสัมพันธและมีเจาหนาที่ประจํา   

 - มีบรกิารลวงเวลา พักเที่ยง หรอืวนัหยุดราชการ   

 

 6. ทานคดิวาจากการบริหารงานเทศบาลเมอืงในดานตางๆ ตามมาตรฐานบริการ 

               สาธารณะ มผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดตีามหลักการ 

               อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน อยางไร 

                  1) การที่เทศบาลกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบรกิารสาธารณะของเทศบาล 

                  2) การเปดรับขอรองเรยีน เสนอแนะ สอบถามหรอืเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 

                  3) การจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน     
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การประเมินผลการปฏิบัตกิาร  
 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานตามความเปนจรงิมากที่สุด 

             ทุกขอยอย 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

 
7.1  มกีารประเมนิผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมอืง  
       (ไมใชการประเมนิผลแผนพัฒนาฯ) ดังนี ้

 - แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน   

 - มกีารแตงตัง้บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ          

 - จัดประชุมคณะกรรมการฯ   



 

386 
 

 

 

ขอคําถาม 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี
 - ดําเนนิการประเมนิผล   

 - วเิคราะหผลการประเมนิและสรุปเสนอผูบริหาร   

         7.2    เทศบาลเมอืงมีการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการเกี่ยวกับ 
 - ผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ   

 - คุณภาพของบริการ   

 - ความคุมคาของภารกจิ   

 - ความพึงพอใจของประชาชน   

        7.3   เทศบาลเมอืงมกีารประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชน 
                ตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ดังนี้ 
 - แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน   

 - มกีารแตงตัง้บุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ   

 - วาจางหนวยงานภายนอกมาดําเนินการแทนคณะกรรมการ                 

 - จัดประชุมคณะกรรมการฯ   

 - มกีารประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชน   

 - วเิคราะหผลการประเมนิและสรุปเสนอผูบริหาร   

 

 7. ทานคดิวา จากการบริหารงานเทศบาลเมอืงในดานตางๆ ตามมาตรฐานบริการ 

               สาธารณะ มผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดตีามหลักการ 

                ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของเทศบาล อยางไร 

                  1)  การจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาล  

                  2)  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

                  3)  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลาในการสัมภาษณ 

นายนพินธ ไตรสรณะกุล 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
 

ผลการวเิคราะห  Canonical correlation  ตามสมมติฐานการวจัิย 
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 ผลการวเิคราะห Canonical correlation ตามสมมติฐานการวจัิย 

 

สมมตฐิานท่ี 1 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกจิการบานเมือง

ท่ีดขีองทองถิ่น  

 ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรของการบรหิารงานเทศบาลเมือง กับชุดตัวแปรการ

บรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชมตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ชุด

ที่ 1 มีความสัมพันธกันทางสถติอิยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และมีคาความทับซอนมากกวา

รอยละ 1.50 มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล r = 0.435   

ตารางท่ี 1 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัด

ได คาความทับซอนและสถิติสําหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรง

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมืองกับหลัก

ประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

ทองถิ่น 

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 

Variate number 

Canonical correlation .435 .335 .217 .145 .127 

Eigenvalues .189 .112 .047 .021 .016 

Wilk’s lambda .660 .815 .918 .963 .984 

F-value (chi square)    2.936 2.037 1.312 1.036 1.127 

Significance (p <) .000 .001 .172 .411 .344 

ความแปรปรวนท่ีสกัดได (Variance extracted) (%)   

หลักประโยชนสุขของประชาชน 16.974 12.437 13.677 16.628 12.235 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 8.298 1.741 .545 .293 .248 

ความทับซอน  (Redundancy) (%)   

หลักประโยชนสุขของประชาชน 3.216 1.399 .641 .351 .199 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 43.795 15.476 11.627 13.861 15.242 
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 ผลการวเิคราะหขอมูลตามตารางที่ 1 พบวาความสัมพันธกันระหวางกลุมตัวแปรตน

กับกลุมตัวแปรตาม ของชุดที่ 1 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 0.435 (p = 0.000)  

สวนความสัมพันธกันระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปรตามชุดที ่2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 5 

มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ในระดับต่ําและแทบจะไมมีความสัมพันธกันตามลําดับ และมี

คาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.5 จงึไมนํามาอธบิายความสัมพันธ 

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึกลุมตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามในทางบวก

ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.189 แสดงวาตัวแปรคาโนนิ

คอลกลุมตัวแปรตนในดานการบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของ

ตัวแปรคาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามในดานการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตาม

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นไดรอยละ 18.90 

 พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอล         

ของตัวแปรตามดานการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบรหิารกจิการบานเมือง

ที่ดขีองทองถิ่นสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตามแตละตัวไดรอย

ละ 16.97 และตัวแปรโคนานิคอลของตัวแปรตนดานหลักการบริหารงานเทศบาลเมืองสามารถ

ทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนแตละตัวไดรอยละ 8.29 

 พิจารณาความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 1 พบวาตัวแปรโคนานคิอลของตัวแปรตนคือ 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปร

ตามคอืดานการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่

ดขีองทองถิ่น ไดรอยละ 3.21 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตามคือดานการบรรลุหลัก

ประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น สามารถ

ทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนคือการบริหารงานเทศบาลเมืองได

รอยละ 43.79 สวนความทับซอนของตัวแปรในชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 5 มีคาความ

ทับซอนนอยกวารอยละ 1.50  จงึไมนํามาอธบิายความแปรปรวน 

 ผลการวเิคราะหขอมูลตามตารางที่  1 พบวาความสัมพันธกันระหวางกลุมตัวแปรตน

กับกลุมตัวแปรตาม ของชุดที่ 1 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 0.435 (p = 0.000) 

สวนความสัมพันธกันระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปรตามชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และ 

ชุดที่ 5 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ในระดับต่ําและแทบจะไมมีความสัมพันธกัน

ตามลําดับ และมีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.5 จงึไมนํามาอธบิายความสัมพันธ 

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึกลุมตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามในทางบวก

ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.189 แสดงวาตัวแปรคาโนนิ

คอลกลุมตัวแปรตนในดานการบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของ
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ตัวแปรคาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามในดานการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตาม

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นไดรอยละ 18.90 

 พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอล ชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอล 

ของตัวแปรตามดานการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดขีองทองถิ่นสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตามแต

ละตัวไดรอยละ 16.97 และตัวแปรโคนานิคอลของตัวแปรตนดานหลักการบริหารงาน

เทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนแตละตัวได

รอยละ 8.29 

 พิจารณาความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 1 พบวาตัวแปรโคนานคิอลของตัวแปรตนคือ 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปร

ตามคอืดานการบรรลุหลักประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่

ดขีองทองถิ่น ไดรอยละ 3.21 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตามคือดานการบรรลุหลัก

ประโยชนสุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น สามารถ

ทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนคือการบริหารเทศบาลเมืองไดรอย

ละ 43.79 สวนความทับซอนของตัวแปรในชุดที่ 2 3 4 และ 5 มีคาความทับซอนนอยกวารอย

ละ 1.50 จงึไมนํามาอธบิายความแปรปรวน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 1 ปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล แบบ

คะแนนมาตรฐานดานตัวแปรตามมีคาตามลําดับดังน้ี ดานการบริหารพัสดุ (0.668) ดานการบริหาร

งบประมาณ (0.309) ดานการจัดชองทางสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร (0.246) ดานการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร (0.045) ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (0.042) ดานการตรวจสอบหลักฐานการ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป (-0.105) การรับฟงความคิดเห็น (-0.107) 

ดานการตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําป (-0.438) คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธคาโนนิคอล แบบเชิงโครงสรางดานตัวแปรตามมีคาตามลําดับดังนี้ ดานบริหาร

พัสดุ (0.720) ดานการบริหารงบประมาณ (0.573) ดานการตรวจสอบหลักฐานการโอน

งบประมาณรายจายประจําป (0.512) ดานการจัดชองทางสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร 

(0.347) ดานการตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย (0.254) 

ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (0.182) การรับฟงความคิดเห็น (0.080) คา

สัมประสทิธิ์คาโนนคิอลแบบโครงสรางของตัวแปรตน มีคาตามลําดับดังนี้ โครงสรางพื้นฐาน 

(0.934) การสงเสริมคุณภาพชีวิต (0.658) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม (0.625) การ

สงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว (0.496) และการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (0.496) 
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ตารางท่ี 2 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัวแปร  

                ตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามหลักประโยชนสุขของ 

                  ประชาชน  

ตัวแปร 
สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนนมาตรฐาน แบบเชิงโครงสราง 

ตัวแปรตาม : หลักประโยชนสุขของประชาชน 

DV1.1 ดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร    .045 .158 

DV1.2 ดานการจัดชองทางสําหรับเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

.246 .347 

DV1.3 ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน .042 .182 

DV1.4 การรับฟงความคิดเห็น -.107 .080 

DV1.5 ดานการบรหิารงบประมาณ .309 .573 

DV1.6 ดานการบรหิารพัสดุ .668 .720 

DV1.7 ดานการตรวจสอบหลักฐานการโอน

งบประมาณรายจายประจําป 

-.438 .512 

DV1.8 ดานการตรวจสอบหลักฐานการ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําป 

-.105 .254 

ตัวแปรตน : การบรหิารงานเทศบาลเมือง 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     .755 .934 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวีติ .005 .658 

IV3 การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม  .355 .625 

IV4 การอนุ รั กษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม      

.038 .496 

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม  

ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว 

.100 .497 

  

 พิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเชิงโครงสรางของตัวแปรตนและตัว

แปรตามทุกตัวแปรยอย มีคาตัง้แต 0.30 ข้ึนไป ผลการวเิคราะหขอมูลลักษณะนี้แสดงใหเห็น

วาตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนการบรหิารงานเทศบาลเมือง เปนตัวแปรที่เกดิข้ึนจากตัว

แปรยอยทุกตัวคือ โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตามหลัก
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ประโยชนของประชาชน เปนตัวแปรที่เกิดข้ึนจากตัวแปรยอย ดานการจัดชองทางสําหรับ

เผยแพรขอมูลขาวสาร ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารพัสดุ และดานการ

ตรวจสอบหลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําปเทานัน้ ตัวแปรดานหลักประโยชนสุข

ของประชาชนไมไดเกิดข้ึนจากตัวแปรยอยดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร ดานการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน การรับฟงความคิด และดานการตรวจสอบหลักฐานการ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 

 ผลการวเิคราะหขอมูลสรุปไดวา โครงสรางพื้นฐานเปนตัวแปรยอยที่มีความสัมพันธกับ

การบรหิารพัสดุมากที่สุด และมีความสัมพันธกับดานการบริหารงบประมาณ ดานการตรวจสอบ

หลักฐานการโอนงบประมาณรายจายประจําป ในลําดับรองลงไป สวนการสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

มีความสัมพันธกับหลักประโยชนสุขของประชาชนทุกรูปแบบปานกลาง 

 ดังนั้นสรุปไดวาโครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธกับรูปแบบหลักประโยชนสุขของ

ประชาชนดานการบรหิารงานพัสดุ และมากกวาความสัมพันธ การสงเสรมิคุณภาพชีวิต การ

จัดระเบียบชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และการ

สงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว และมีแนวโนมเปนไปได 

ดังนี้ (1) การบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองมีผลทําใหเกดิประโยชนสุขแก

ประชาชนในระดับสูงมากโดยเฉพาะการบริหารงานดานพัสดุ (2) การบริหารงานเทศบาล

เมืองดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม มีผลทําใหเกดิประโยชนสุข

ของประชาชนในระดับปานกลาง (3) การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว  มี

ผลตอหลักประโยชนสุขของประชาชนในระดับต่ํา 
 

สมมตฐิานท่ี 2 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิต์อภารกจิของเทศบาลเมอืงตาม

หลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น   

 ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรของการบรหิารงานเทศบาลเมือง กับชุดตัวแปรการ

บรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมือง ชุดที่ 1 มีความสัมพันธกันทาง

สถติอิยางมีนัยสําคัญที่ระดบั 0.01 และมีคาความทับซอนมากกวารอยละ 1.50 มีคาสัมประสทิธิ์

สหสัมพันธคาโนนคิอล  r = 0.503   
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ตารางท่ี 3  คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัด

ได คาความทับซอนและสถติสํิาหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงเพ่ือ

ศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบริหารงาน

เพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมอืง 
 

 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

Variate number 

Canonical correlation .503 .305 .149 .110 .093 

Eigenvalues .253 .093 .022 .012 .009 

Wilk’s lambda .649 .868 .958 .979 .991 

F-value (chi square)    2.714 1.212 .563 .475 .475 

Significance (p <) .000 .195 .943 .930 .795 

ความแปรปรวนที่สกัดได (Variance extracted) (%)   

การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิของเทศบาลเมือง 

16.832 15.267 10.350 6.981 9.550 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 11.517 1.518 .381 .137 .084 

ความทับซอน  (Redundancy) (%)   

การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิของเทศบาลเมือง 

4.258 1.423 .230 .085 .083 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 45.531 16.283 17.131 11.294 9.760 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 3 พบวาความสัมพันธกันระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัว

แปรตามของชุดที่ 1 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 0.503 (p = 0.000) สวนความสัมพันธกัน

ระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปรตามของชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 5 ปฏิเสธสมมติฐาน

เน่ืองจากคา p มากกวา 0.01 และมีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.5 จึงไมนํามาอธิบาย

ความสัมพันธ  

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึกลุมตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามในทางบวก

ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues  มคีาเทากับ 0.253 แสดงวาตัวแปร 

คาโนนคิอลกลุมตัวแปรตนดานการบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวน

ของตัวแปรคาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตาม การบรหิารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของเทศบาลเมืองไดรอยละ 25.3 
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 พิจารณาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอล ชุดที่ 1 พบวา ตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปร

ตามการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลเมืองไดรอยละ 16.83 และ

ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตนดานการบริหารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความ

แปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนแตละตัวไดรอยละ 11.51 

 พิจารณาความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 1 พบวาตวัแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนคือ 

การบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปร

ตามคอืการบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจเทศบาลเมืองไดรอยละ 4.25 และตัว

แปรคาโนนิคอลของตัวแปรตามคือการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

เทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนคือการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองไดรอยละ 45.53 สวนความทับซอนของตัวแปรในชุดที่1 ชุดที3่ ชุดที4่ 

และชุดที ่5 มีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.50 จงึไมนํามาอธบิายความแปรปรวน 

ตารางท่ี 4 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัวแปร 

                 ตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามการบริหารงานเพ่ือให 

                    เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมอืง 
 

ตัวแปร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนน

มาตรฐาน 
แบบเชงิโครงสราง 

ตัวแปรตาม : การบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมือง 

DV2.1 การแตงต้ังองคกรการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  .258 .276 

DV2.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  .076 .146 

DV2.3 การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่น

หรอืแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป 

.170 .215 

DV2.4 นําโครงการในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป  
-.034 .125 

ตัวแปรตาม : การบริหารงานเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมือง 

DV2.5  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น  .108 .329 

DV2.6  การจัดทําขอตกลงในการปฏบัิติราชการระหวาง      

สวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น  
-.170 .272 

DV2.7  การบูรณาการการปฏบัิติงานรวมกับเทศบาลเมอืง    -.220 -.461 

DV2.8  การสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแก

ขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่น   

 

-.514 -.723 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

ตัวแปร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนน

มาตรฐาน 
แบบเชงิโครงสราง 

DV2.9 การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการประชุม

สภาทองถิ่น   
-.499 -.662 

ตัวแปรตน : การบริหารงานเทศบาลเมือง 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     -.196 -.766 

IV2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต   -.668 -.931 

IV3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  -.019 -.371 

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      -.028 -.476 

IV5 การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น  

และการทองเท่ียว   
-.306 -.677 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตารางที่ 4 ปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบ

คะแนนมาตรฐานดานตัวแปรตามมีคาตามลําดับ ดังนี้ ดานการแตงตั้งองคกรการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น (0.258) การนําโครงการ กิจกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรือแผน

ชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป(0.170) ดานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

(0.108) ดานการการจัดทําแผนพัฒนาสามป (0.076) การสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ

ใหแกขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น (-0.514) ดานการการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การประชุมสภาทองถิ่น (-0.499) การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ อปท. อ่ืน (-0.220)       

การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น (-0.170) ดานนํา

โครงการในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป (-0.034) คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบคาโนนคิอล แบบเชิงโครงสรางดานตัวแปรตามมีคาตามลําดับ ดังนี้ 

 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (0.329) การแตงตัง้องคกรการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น (0.276) การจัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการระหวางสวนราชการกับ

ผูบรหิารทองถิ่น (0.272) การนําโครงการ กจิกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่นหรือแผน

ชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป (0.215) การจัดทําแผนพัฒนาสามป (0.146) นําโครงการ

ในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป (0.125) การสงเสรมิพัฒนาความรู

ความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น (-0.723) และการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาทองถิ่น (-0.662) การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ 

อปท. อ่ืน (-0.461) คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรตนมี

คาตามลําดับ ดังนี้ การสงเสริมคุณภาพชีวิต (-0.668) การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว (-0.306) โครงสรางพื้นฐาน (-0.196) การอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (-0.028) และการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม (-0.019)  คา

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนเชิงโครงสรางของตัวแปรตนมีคาตามลําดับ ดังนี้ 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต(-0.931)โครงสรางพื้นฐาน(-0.766) การสงเสริมศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม  ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว (-0.677) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (-0.476) การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม (-0.371)  

 พิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลเชิงโครงสรางของตัวแปรตนและตัวแปร

ตามทุกตัวแปรยอย มีคาตั้งตั้ง 0.30 ข้ึนไป ยกเวน 1 การแตงตั้งองคกรการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิน่ การจัดทําแผนพัฒนาสามป การนําโครงการ กิจกรรม ขอเสนอของประชาคมทองถิ่น

หรือแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป นําโครงการในแผนพัฒนาสามปมาจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป และการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการระหวางสวนราชการ

กับผูบรหิารทองถิ่น ซ่ึงเปนตัวแปรยอยของตวัแปรตาม มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล

เชิงโครงสราง 0.276 0.146 0.215 0.125 และ 0.272 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะนี้แสดงให

เห็นวาตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตนทุกตัวที่ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริม

คุณภาพชีวติ การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว จะสงผลตอตัวแปร

ตาม4 ตัวแปรยอยคือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นการบูรณาการการ

ปฏิบัติงานรวมกับ อปท. อ่ืน การสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือ

พนักงานทองถิ่น และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาทองถิ่น 

 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา องคประกอบของการบริหารงานเทศบาลเมืองดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการสงเสรมิพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรอื

พนักงานทองถิ่นมากที่สุด และสงผลตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภา

ทองถิ่น และการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อ่ืนรองลงไป สวน

การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐานมีความสัมพันธกับการบรหิารงานเพื่อใหเกดิ

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมืองในดานการสงเสรมิพัฒนาความรูความสามารถใหแก

ขาราชการหรอืพนักงานทองถิ่นมาก และสงผลตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การประชุมสภาทองถิ่น และการบูรณาการการปฏิบัตงิานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อ่ืนรองลงไป สวนการสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยวมี

ความสัมพันธในระดับปานกลางกับการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจเทศบาล

เมืองในดานการสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถใหแกขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น 

และสงผลตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมสภาทองถิ่น และการบูรณา
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การการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อ่ืนรองลงไป และการบริหารงาน

เทศบาลเมืองดาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และการจัดระเบยีบชุมชน

และสังคม มีความสัมพันธกับบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลเมือง  

ในทุกดานนอย 

สมมตฐิานท่ี 3 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกจิตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 
  

 ความสัมพันธระหวางการบรหิารงานเทศบาล กับชุดตัวแปรของหลักการบรหิารภารกิจ

อยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ของทองถิ่น ชุดที่ 1 มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05  

ตารางท่ี 5 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัด  

                  ได คาความทับซอนและสถติสํิาหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรง 

                    เพ่ือศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการ 

                       บริหารภารกจิอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคา ในเชิงภารกิจ

   

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 

Variate number 

Canonical correlation .185 .166 .052 

Eigenvalues .034 .028 .003 

Wilk’s lambda .937 .970 .997 

F-value (chi square)    1.213 1.066 .249 

Significance (p <) .255 .385 .862 

ความแปรปรวนท่ีสกัดได (Variance extracted) (%) 

การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกจิ   

31.890 54.598 13.512 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 1.198 .456 .050 

ความทับซอน  (Redundancy) (%) 

การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกจิ  

1.091 1.512 .037 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 35.007 16.475 18.417 

 

398 



 

388 

  

ผลการวเิคราะหขอมูลตารางที่ 5 พบวาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุม

ตัวแปรตามของชุดที่ 1 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 0.185 และปฏิเสธสมมติฐาน

เนื่องจากคา p มีคามากกวา 0.05 และมีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.5 จึงไมนํามา

อธบิายความสัมพันธ 

ตารางท่ี 6 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัวแปร 

                ตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามการบริหารภารกจิอยางม ี

                  ประสทิธภิาพและเกดิ ความคุมคาในเชิงภารกจิ 

ตัวแปร 

สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนน

มาตรฐาน 
แบบเชิงโครงสราง 

ตัวแปรตาม : การบรหิารภารกจิอยางมีประสทิธิภาพและเกดิ ความคุมคาในเชิงภารกจิ  

DV3.1  การจัดทําแผนดําเนนิงานแลวเสร็จภายในกําหนด -.568 -.445 

DV3.2  การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่ย่ืน คําขออนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบ

ของ เทศบาลเมือง ภายกําหนด  

-.016 -.295 

DV3.3 การมีกระบวนการแกไขปญหาความเดอืดรอนของ

ประชาชน   

.906 .820 

ตัวแปรตน : การบรหิารงานเทศบาลเมือง 

IV1     โครงสรางพื้นฐาน     -.416 .411 

IV2     การสงเสรมิคุณภาพชวีติ .900 .894 

IV3     การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม  .076 .361 

IV4     การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม     .129 .478 

IV5     การสงเสรมิศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ทองถิ่นและการทองเที่ยว 

.426 .652 

 

       จากขอมูลตามตารางที่ 6 พบวาตัวแปรตามมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล แบบคะแนน

มาตรฐานตามลําดับ คอื การมีกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน (0.906) การแจงผล

การพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยืนยันคําขออนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบของเทศบาล

เมืองภายในกําหนด (-0.016) และการจัดทําแผนการดําเนินงานแลวเสร็จภายในกําหนด (-0.568)คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบคาโนนิคอลแบบเชิงโครงสรางของตัวแปรตามมีคาตามลําดับดังน้ี การมี

กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน (0.820)  การจัดทําแผนดําเนินงานแลวเสร็จภายใน

กําหนด (-0.445) การแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ยื่น คําขออนุญาต 

399 



 

388 

อนุมัต ิหรอืความเห็นชอบของเทศบาลเมืองภายกําหนด (-0.295) ตัวแปรตนมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานตามลําดับ คือ การสงเสริมคุณภาพชีวิต (0.900) 

การสงเสรมิศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว (0.426) การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (0.129) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม (0.076) และ 

โครงสรางพื้นฐาน  

(-0.416) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบคาโนนิคอลแบบเชิงโครงสรางของตัวแปรตนมีคา

ตามลําดับดังนี้ การสงเสรมิคุณภาพชีวติ(0.894)การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่น และการทองเที่ยว (0.652) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (0.478) 

โครงสรางพื้นฐาน (0.411) การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม (0.361) 

สมมตฐิานท่ี 4 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ของทองถิ่น 

 ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรของการบริหารงานเทศบาลเมือง กับหลักการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ชุดที่ 1 มี

ความสัมพันธกันทางสถิติที่อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 มีคาความทับซอน (redundancy) 

มากกวารอยละ 1.5 และมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล  r = 0.374 (p = 0.000)   
 

ตารางท่ี 7 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัดได 

คาความทับซอนและสถิติสําหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงเพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมือง กับการลดข้ัน 

ตอนการปฏบิัตงิาน 

 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

Variate number 

Canonical correlation .374 .082 .303 

Eigenvalues .140 .007 .001 

Wilk’s lambda .854 .992 .999 

F-value (chi square)    2.970 .263 .083 

Significance (p <) .000 .977 .969 

ความแปรปรวนที่สกัดได (Variance extracted) (%) 

การลดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน   61.363 18.737 19.900 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 5.549 .093 .014 

ความทับซอน (Redundancy) (%) 
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การลดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน  8.561 .126 .018 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 39.774 13.849 15.762 
  

ผลการวเิคราะหขอมูลตามตารางที่ 7 พบวาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตนกับ

กลุมตัวแปรตามของชุดที่ 1 มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 0.374 (p = 0.000) สวน

ความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปรตามชุดที่ 2 มีความสัมพันธกันในระดับ

ต่ํา มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธคาโนนิคอล 0.082 (p =  0.977) แตมีคาความทับซอนนอย

กวารอยละ 1.5 ความสัมพันธกันระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปรตามชุดที่ 3 มี

ความสัมพันธกันในระดับที่ต่ํา และปฏิเสธสมมติฐานเนื่องจากคา p มีคามากกวา 0.05 และมีคา

ความทับซอนนอยกวารอยละ 1.5 จงึไมนําตัวแปรตามชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มาอธบิายความสัมพันธ 

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึ กลุมตัวแปรตนมีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามในทางบวก

อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.140 แสดงวาตัวแปร

คาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตนดานการการบริหารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความ

แปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น ไดรอยละ 14.0 

 พิจารณาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอลของตัว

แปรตามดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น 

สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตามแตละตัวไดรอยละ 8.561 และ

ตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนดานการบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวน

ของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนไดรอยละ 39.77  

 พิจารณาคาความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตนคือ 

การบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตามคือ

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไดรอยละ 8.56  และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตามคือการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนดานการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองไดรอยละ 39.77 สวนความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีคา

ความทับซอนนอยกวารอยละ 1.50 จงึไมนํามาอธบิายความแปรปรวน ตามตารางที7่ 
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ตารางท่ี 8 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัวแปร 

              ตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามการลดข้ันตอนการ 

              ปฏบิัตงิาน 

ตัวแปร 

สัมประสทิธสหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนน

มาตรฐาน 
แบบเชิงโครงสราง 

ตัวแปรตาม : การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

DV4.1  เทศบาลเมือง ลดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน -.454 -.809 

DV4.2  เทศบาลเมือง มอบอํานาจการตัดสนิใจ -.360 -.741 

DV4.3 เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิขัน้ตอน

ปฏิบัตงิาน 
-.458 -.799 

ตัวแปรตน : การบรหิารงานเทศบาลเมือง 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     -.468 -.839 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวีติ -.715 -.934 

IV3 การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม  .032 -.338 

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม      .130 -.325 

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม  ประเพณี 

ทองถิ่นและการทองเที่ยว 

.018 -.439 

 

 จากขอมูลตามตารางที่ 8 ตัวแปรตามมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบ

คะแนนมาตรฐานตามลําดับ คือ เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการ          

(-0.458) เทศบาลเมืองมีการมอบอํานาจการตัดสินใจ (-0.360) และเทศบาลเมืองมีการลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน (-0.454) คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบเชิงโครงสรางดานตัว

แปรตามมีคาตามลําดับดังนี้ เทศบาลเมือง ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (-0.809) เทศบาลเมืองมี

การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการ (-0.799) เทศบาลเมือง มอบอํานาจการตัดสินใจ        

(-0.741) ตัวแปรตนมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานตามลําดับ คือ 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (0.130) การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม (0.032) 

การบริหารงานดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว 

(0.018) การบรหิารงานดานโครงสรางพื้นฐาน (-0.468) และ การบริหารงานดานการสงเสริม

คุณภาพชีวติ (-0.715) คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบเชิงโครงสรางของตัวแปรตนมี

คาตามลําดับดังนี้ การสงเสรมิคุณภาพชีวติ (-0.934) โครงสรางพื้นฐาน (-0.839) การสงเสริม

ศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว (-0.439) การจัดระเบียบชุมชน

และสังค (-0.338) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (-0.325) 
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พิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเชิงโครงสรางของตัวแปรตนและตัว

แปรตามทุกตัวแปรยอย มีคาตัง้แต 0.30 ข้ึนไป ผลการวเิคราะหขอมูลลักษณะนี้แสดงใหเห็น

วาตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนการบรหิารงานเทศบาลเมือง เปนตัวแปรที่เกดิข้ึนจากตัว

แปรยอยของตัวแปรตนทุกตัว และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตามการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานเปนตัวแปรที่เกดิข้ึนจากตัวแปรยอยของตัวแปรตามทุกตัว 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวาการบริหารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริม

คุณภาพชีวติมีความสัมพันธกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานมากที่สุด และมีความสัมพันธ

กับการที่เทศบาลเมืองมีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการและมีการมอบอํานาจการ

ตัดสนิใจในลําดับรองลงไป 

 สมมติฐานท่ี 5 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ของทองถิ่น 

 ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรของการบริหารงานเทศบาลเมือง กับการบรรลุ

วัตถุประสงคตามหลักการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่น ชุดที่ 1 มีความสัมพันธกันทางสถิติที่อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีคาความทับซอน 

(redundancy) มากกวารอยละ 1.5 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล r = 0.330          

(p = 0.000) 
 

ตารางท่ี 9 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัด 

                 ได คาความทับซอนและสถิตสํิาหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงเพ่ือ 

                   ศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับ หลักการ 

                     ปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมอืง 

 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

Variate number 

Canonical correlation .330 .205 

Eigenvalues .109 .042 

Wilk’s lambda .854 .958 

F-value (chi square)    4.533 3.040 

Significance (p <) .000 .018 

ความแปรปรวนที่สกัดได (Variance extracted) (%) 

หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง 77.761 22.239 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 4.447 .908 

ความทับซอน  (Redundancy) (%) 
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 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง 8.467 .938 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 40.846 21.526 

  

ผลการวเิคราะหขอมูลตามตารางที่ 9 พบวาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตนกับ

กลุมตัวแปรตามของชุดที่ 1 มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล 0.330 (p = 0.000) สวน

ความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปรตามชุดที่ 2 มีความสัมพันธกันในระดับ

ต่ํา คือมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธคาโนนิคอล 0.205 (p = 0.018) และมีคาความทับซอน

นอยกวารอยละ 1.5 จงึไมนํามาขอมูลชุดที่ 2 มาอธบิายความสัมพันธ 

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึ กลุมตัวแปรตนมีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามในทางบวกอยู

ในระดับต่ํา และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.109 แสดงวาตัวแปรคาโนนิคอล   

ของกลุมตัวแปรตนดานการบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร    

คาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามดานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมืองไดรอยละ 10.9 

 พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอล           

ของตัวแปรตามดานการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวน

ของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตามแตละตัวไดรอยละ 8.46 และตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปร

ตนดานการบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัว

แปรตนไดรอยละ 40.84 

 พิจารณาความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตน คือ 

การบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปร

ตามคือหลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมืองไดรอยละ 8.46 และตัวแปรคาโนนิคอล 

ของตัวแปรตามคอืหลักการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวน

ของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนคือการบริหารงานเทศบาลไดรอยละ 40.84 สวนความทับ

ซอนในชุดที่ 2 มีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.50 จงึไมนําเอามาอธบิายความแปรปรวน 
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ตารางท่ี 10 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัว 

                 แปรตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามหลักการปรับปรุง 

                  ภารกจิของเทศบาลเมอืง   
 

ตัวแปร 
สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนนมาตรฐาน แบบเชงิโครงสราง 

ตัวแปรตาม : หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง 

DV5.1 เทศบาลเมือง มีการพจิารณา  ทบทวน  ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงการยกเลกิภารกจิ 
.432 .825 

DV5.2 เทศบาลเมือง จัดใหมีการทํา แกไข ปรับปรุงหรอื 

         ยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ   
.688 .935 

ตัวแปรตน : การบรหิารงานเทศบาลเมือง 
IV1 โครงสรางพื้นฐาน     .651 .903 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวีติ .351 .765 

IV3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  -.301 .101 

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      .132 .493 

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทองถ่ินและ

การทองเท่ียว 

.174 .622 

  

จากขอมูลตารางที่ 10 ตัวแปรตามมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบ

คะแนนมาตรฐานตามลําดับ คอื เทศบาลเมืองจัดใหมีการทํา  แกไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิก 

เทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ (0.688) และ เทศบาลเมืองมีการพิจารณา ทบทวน 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลกิภารกจิ (0.432) คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบ

เชิงโครงสรางดานตัวแปรตามมีคาตามลําดับ ดังนี้ เทศบาล จัดใหมีการทํา แกไข  ปรับปรุง

หรอืยกเลกิเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ (0.935) เทศบาลเมือง มีการพิจารณา  

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลิกภารกิจ (0.825) ตัวแปรตนมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานตามลําดับ คือ การบริหารงานเทศบาลเมืองดาน

โครงสรางพื้นฐาน (0.651) ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ (0.351) ดานการสงเสรมิศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่นและการทองเที่ยว (0.174) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (0.132) และดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม (-0.301)คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ

คาโนนคิอลแบบเชิงโครงสรางของตัวแปอิสระมีคาตามลําดับ ดังนี้ โครงสรางพื้นฐาน (0.903) 

การสงเสรมิคุณภาพชีวติ (0.765) การสงเสริมศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่นและการ

ทองเที่ยว (0.622) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม(0.493)การจัดระเบยีบชุมชน

และสังคม (0.101) 
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 พิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลเชิงโครงสรางของตัวแปรตนและตัวแปร

ตามทุกตัวแปรยอยที่มีคาตัง้แต 0.30 ข้ึนไป ยกเวนตัวแปรยอยของตัวแปรตนคอื การจัดระเบยีบ

ชุมชนและสังคม (0.101) ผลการวิเคราะหขอมูลในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวาตัวแปรคาโนนิคอล 

ของตัวแปรตนดานการบรหิารงานเทศบาลเมือง เปนตัวแปรที่เกดิข้ึนจากตัวแปรยอยโครงสราง

พื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การสงเสริม

ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว เทานั้น ตัวแปรการบริหารงาน

เทศบาลเมืองไมไดเกดิข้ึนจากตัวแปรยอยการจัดระเบยีบชุมชนและสังคมและตัวแปรคาโนนคิอล 

ของตัวแปรตามหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง เปนตัวแปรที่เกิดข้ึนจากตัวแปรยอย

ของตัวแปรตามทุกตัว 

 ผลการวเิคราะหสรุปไดวา การบรหิารงานเทศบาลเมือง ดานโครงสรางพื้นฐานเปนตัว

แปรยอยที่มีความสัมพันธกับหลักการปรับปรุงภารกจิเทศบาลเมืองในดานจัดใหมีการทํา แกไข 

ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณมากที่สุดและมีความสัมพันธกับการ

พิจารณา ทบทวน  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการยกเลกิภารกจิในลําดับรองลงไป 

สมมติฐานท่ี 6 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

  ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรของการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุ

วัตถุประสงคตามหลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ชุดที่ 1 มีความสัมพันธกันทางสถิติที่อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีคาความทับซอน (redundancy) มากกวารอยละ 1.5 และมีคา

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล r = 0.294 (p = 0.000) 

ตารางท่ี 11 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัดได  

                 คาความทับซอนและสถติสํิาหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงเพ่ือ   

                   ศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับหลักการ 

                      อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   
 

 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

Variate number 

Canonical correlation .294 .145 .095 

Eigenvalues .086 .021 .009 

Wilk’s lambda .886 .970 .991 

F-value (chi square)    2.256 1.049 .834 
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 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

Significance (p <) .004 .397 .476 

ความแปรปรวนที่สกัดได (Variance extracted) (%) 

หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน      

26.011 34.980 39.009 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 2.597 .256 .195 

ความทับซอน  (Redundancy) (%) 

หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน      

2.249 .736 .350 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 30.035 12.158 21.697 
 

 ผลการวเิคราะหขอมูลตามตารางที่  11 พบวาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตน

กับ กลุมตัวแปรตามของชุดที่ 1 มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลอยูในระดับต่ําคอืมีคา

เทากับ 0.294 (p = 0.004) สวนความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปรตามชุด 

ที่ 2 มีความสัมพันธกันในระดับต่ําเชนกัน คือมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธคาโนนิคอล 0.145 

(p = 0.397) และมีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.5 และปฏิเสธสมมตฐิานเนื่องจากคา p 

มีคามากกวา 0.05 จงึไมนํามาอธบิายความสัมพันธ 

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึ กลุมตัวแปรตนมีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามในทางบวกอยู

ในระดับต่ํา และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.086 แสดงวาตัวแปรคาโนนคิอลของ

กลุมตัวแปรตนดานการบริหารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร     

คาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามหลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ

ของประชาชนตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองทีด่ขีองทองถิ่นไดรอยละ 8.6 

 พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอล     

ของตัวแปรตามหลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร

เริ่มตนของตัวแปรตามแตละตัวไดรอยละ 2.24 และสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร

เริ่มตนของตัวแปรตนไดรอยละ 30.03 

 พิจารณาความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตนคือ 

การบรหิารเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตามคือ

หลักการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนไดรอยละ 2.24 และตัว

แปรคาโนนคิอลของตัวแปรตามคอืหลักการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนคือการบริหารงาน
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เทศบาลเมืองไดรอยละ 30.03 สวนความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีคาความทับ

ซอนนอยกวารอยละ 1.50 จงึไมนํามาอธบิายความแปรปรวน 

จากขอมูลตารางที่ 12 ตัวแปรตามมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบคะแนน

มาตรฐานตามลําดับ คอื การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน (0.919) การเปดรับ

ขอรองเรยีน เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน (-0.067) และ การกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะ (-0.703) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 

แบบเชิงโครงสรางดานตัวแปรตามมีคาตามลําดับคอื การจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน (0.705) การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบรกิารสาธารณะ (-0.479) การเปดรับ

ขอรองเรยีน เสนอแนะ  สอบถามหรอืเสนอความคิดเห็นจากประชาชน (-0.232) ตัวแปรตนมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานตามลําดับ คือ ดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม (0.589) ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ (0.466) ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว (0.282) การบริหารงานเทศบาลเมืองดาน

โครงสรางพื้นฐาน (0.224) และ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (-0.586) 

คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล แบบเชิงโครงสรางของตัวแปรตนมีคาตามลําดับ ดังนี้ การ

สงเสรมิคุณภาพชีวติ (0.705) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม (0.673) โครงสรางพื้นฐาน (0.593) 

การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว (0.446) การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (-0.028) 

พิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลเชิงโครงสราง ของตัวแปรตนและตัว

แปรตามทุกตัวแปรยอย มีคาตั้งแต 0.30 ข้ึนไป ยกเวนตัวแปรยอยของตัวแปรตน คือ การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (-0.028) และตัวแปรยอยของตัวแปรตาม คือ 

การเปดรับขอรองเรยีน เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน (-0.232) 

ผลการวเิคราะหในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวาตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนดานการบรหิาร

เทศบาลเมือง เปนตัวแปรที่เกดิข้ึนจากตัวแปรยอย โครงสรางพื้นฐาน  การสงเสริมคุณภาพ

ชีวติ การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

และการทองเที่ยวเทานั้น ตัวแปรดานการบริหารงานเทศบาลเมืองไมไดเกิดข้ึนจากตัวแปร

ยอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตาม

หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนตัวแปรที่

เกดิข้ึนจากตัวแปรยอยตัวแปรตามทุกตัว ยกเวนการเปดรับขอรองเรยีน เสนอแนะ  สอบถามหรอื

เสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
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ตารางท่ี 12 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัวแปร 

                 ตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามหลักการอํานวยความ 

                    สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน      

 

 ผลการวเิคราะหขอมูลสรุปไดวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวติเปนตัวแปรยอยที่มีความสัมพันธกับการจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนมาก

ที่สุด และมีความสัมพันธกับการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบรกิารสาธารณะ ในทศิทาง

ตรงกันขาม 

 สมมตฐิานท่ี 7 การบริหารงานเทศบาลเมืองตามมาตรฐานบริการสาธารณะมี

ความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ของทองถิ่น 

 ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรของการบรหิารงานเทศบาลเมือง กับการบรรลุวัตถุประสงค

ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น ชุดที่ 1 มี

ความสัมพันธกันทางสถิติที่อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีคาความทับซอน (redundancy) 

มากกวารอยละ 1.5 และมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล r= 0.486 (p = 0.000) 
 

ตัวแปร 
สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธคานคิอล 

แบบคะแนนมาตรฐาน แบบเชิงโครงสราง 

ตัวแปรตาม : หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน      

DV6.1  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบรกิาร 

          สาธารณะ 

-.703 -.479 

DV6.2 การเปดรับขอรองเรยีน เสนอแนะ สอบถามหรือ 

         เสนอความคิดเห็นจากประชาชน 

-.067 -.232 

DV6.3 การจัดบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกแก 

         ประชาชน    

.919 .705 

ตัวแปรตน : การบรหิารงานเทศบาลเมือง 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     .224 .593 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวีติ .466 .705 

IV3 การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม  .589   .673 

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม      -.586 -.028 

IV5 การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ทองถิ่นและการทองเที่ยว 

.282 .446 

409 



 

388 

ตารางท่ี 13 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัด 

                 ได คาความทับซอนและสถิตสํิาหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงเพ่ือ 

                  ศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการ 

                    ประเมนิผลการปฏบิัตกิาร        
 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

Variate number 

Canonical correlation .486 .192 .149 

Eigenvalues .236 .037 .022 

Wilk’s lambda .720 .942 .978 

F-value (chi square)    6.384 2.091 2.087 

Significance (p <) .000 .035 .102 

ความแปรปรวนที่สกัดได (Variance extracted) (%) 

การประเมินผลการปฏิบัตกิาร        64.466 18.348 17.186 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 9.289 .569 .356 

ความทับซอน (Redundancy) (%) 

การประเมินผลการปฏิบัตกิาร        15.204 .675 .381 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 39.387 15.456 16.027 
  

ผลการวเิคราะหขอมูลตามตารางที่ 13 พบวาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตน

กับกลุมตัวแปรตามของชุดที่ 1 มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลอยูในระดับปานกลาง

คอืมีคาเทากับ 0.486 (p = 0.000) สวนความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตนกับกลุมตัวแปร

ตามชุดที่ 2 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา คอืมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธคาโนนิคอล 0.192 

(p =  0.035) และมีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.50 จงึไมนํามาอธบิายความสัมพันธ 

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึ กลุมตัวแปรตนมีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามในทางบวก

อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.236 แสดงวาตัวแปร

คาโนนคิอล ของกลุมตัวแปรตนดานการการบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความ

แปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารตาม

หลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดไีดรอยละ 23.6 

 พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิ             

คอลของตัวแปรตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตามแตละตัวไดรอยละ 15.20 

และตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนดานการบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความ

แปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนไดรอยละ 39.38 
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 พิจารณาความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตน คือ 

การบรหิารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปร

ตามคอืการประเมินผลการปฏิบัติการ ไดรอยละ 15.20 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปร

ตามคอืการประเมินการปฏิบัตงิานสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัว

แปรตนคอืการบรหิารงานเทศบาลเมืองไดรอยละ 39.38 สวนความทับซอนของตัวแปรในชุด

ที่ 2 และชุดที่ 3 มีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.50 จงึไมนํามาอธบิายความแปรปรวน 
 

ตารางท่ี 14 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัวแปร 

                 ตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามการประเมนิผลการ 

                   ปฏบิัตกิาร        

ตัวแปร 
สัมประสทิธสหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนนมาตรฐาน แบบเชิงโครงสราง 

ตัวแปรตาม : การประเมินผลการปฏิบัตกิาร        

DV7.1  การจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลเมือง 

-.614 -.918 

DV7.2  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ      -.168 -.650 

DV7.3  การประเมินความพงึพอใจของประชาชน -.401 -.818 

ตัวแปรตน : การบรหิารงานเทศบาลเมือง 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน     -.456 -.796 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวีติ -.217 -.698 

IV3 การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม  -.337 -.509 

IV4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดลอม   .344 -.206 

IV5 การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่นและการทองเที่ยว 

-.521 -.740 

  จากขอมูลตารางที ่ 14  ตัวแปรตามมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบ

คะแนนมาตรฐานตามลําดับ คือ การจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล

เมือง (-0.641) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน (-0.401) และการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ (-0.168) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบเชิงโครงสรางดานตัวแปรตามมีคา

ตามลําดับดังนี้ การจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาล (-0.918) การ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชน (-0.818) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (-0.650) ตัวแปร

ตนมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานตามลําดับ คือ ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (0.344) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (-0.217) ดานการจัด
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ระเบียบชุมชนและสังคม (-0.337) การบริหารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐาน (-0.456) 

และดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว (-0.521) คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบเชิงโครงสรางของตัวแปรตนมีคาตามลําดับ ดังนี้ 

โครงสรางพื้นฐาน (-0.796) การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น และการ

ทองเที่ยว (-0.740) การสงเสริมคุณภาพชีวิต (-0.698) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม (-0.509) 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (-0.206) 

 พิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธคาโนนิคอลเชิงโครงสรางของตัวแปรตนและตัวแปร

ตามทุกตัวแปรยอยที่มีคาตั้งแต 0.30 ข้ึนไป ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะนี้แสดงใหเห็นวาตัว

แปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนการบรหิารงานเทศบาลเมือง เปนตัวแปรที่เกิดจากตัวแปรยอยของ

ตัวแปรตนทุกตัว ยกเวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตัวแปรคาโนนิคอล 

ของตัวแปรตามดานการประเมินผลการปฏิบัติการ เปนตัวแปรที่เกิดจากตัวแปรยอยของตัวแปร

ตามทุกตัว 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา การบริหารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐานมี

ความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติการ ดานการจัดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลเมืองมากที่สุด และมีความสัมพันธกับการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ในลําดับรองลงไป 

สรุปผลการศึกษาสมมติฐาน 1-7 การบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบริหาร

กจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

 ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรการบริหารงานเทศบาลเมืองกับชุดตัวแปรการ

ประเมินผลการปฏิบัติการ ชุดที่ 1 มีความสัมพันธกันทางสถติอิยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ

มีคาสัมประสทิธคาโนนคิอล r = 0.538 (p = 0.000) คา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.290 แสดง

วาตัวแปรคาโนนิคอลกลุมตัวแปรตนการบริหารงานเทศบาลเมืองสามารถทํานายความ

แปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามการประเมินผลการปฏิบัติการไดรอย

ละ 29.0 คาความทับซอนของการบรหิารเทศบาลเมืองรอยละ 43.38 คาความทับซอนของการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิาร รอยละ 6.26 ปรากฏตามตาราง 4-20 สวนขอมูลชุดที ่2 ชุดที ่3  

ชุดที4่ และชุดที ่5 ไมนํามาอธบิายเนื่องจากความความทับซอนนอยกวารอยละ 1.50  

 การวเิคราะหความสัมพันธรวมระหวางการบรหิารงานเทศบาลเมืองซ่ึงไดแก โครงสราง

พื้นฐาน การสงเสรมิคุณภาพชีวติ การจัดระเบยีบชุมชนและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การสงเสรมิศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว มี

ระดับความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติการ r = 0.538 (p = 0.000) ซ่ึงเปนความสัมพันธ

กันในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 15 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล คาไอเกน คาความแปรปรวนท่ีสกัด 

                 ได คาความทับซอนและสถิตสํิาหรับทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงเพ่ือ 

                  ศกึษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบรรลุ  

                    การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น      
 

 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

Variate number 

Canonical correlation .538 .288 .247 .149 .071 

Eigenvalues .290 .083 .061 .022 .005 

Wilk’s lambda .595 .838 .913 .973 .995 

F-value (chi square)    4.271 2.057 1.671 .943 .458 

Significance (p <) .000 .002 .052 .481 .712 

ความแปรปรวนท่ีสกัดได (Variance extracted) (%) 

การประเมินผลการปฏิบัตกิาร        21.631 10.892 13.931 13.078 13.487 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 12.560 13.633 14.634 15.012 15.063 

ความทับซอน (Redundancy) (%) 

การประเมินผลการปฏิบัตกิาร        6.262 .905 .853 .290 .067 

การบรหิารงานเทศบาลเมือง 43.387 12.905 16.352 17.052 10.304 
 

 ขอมูลชุดที่ 1 หมายถงึกลุมตัวแปรตนมีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามทางบวกใน

ระดับปานกลาง (0.538) และเม่ือพิจารณาคา Eigenvalues มีคาเทากับ 0.290 แสดงวาตัว

แปรคาโนนคิอลกลุมตัวแปรตนดานการบรหิารงานเทศบาล สามารถทํานายความแปรปรวน

ของตัวแปรคาโนนคิอลของกลุมตัวแปรตามการประเมินผลการปฏิบัตกิารไดรอยละ 29.0   

 พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนคิอลชุดที่1 พบวาตัวแปรคาโนนคิอลของ

ตัวแปรตามการประเมินผลการปฏิบัตกิาร สามารถทําความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของ

ตัวแปรแตละตัวไดรอยละ 21.63 และตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตนการบริหารงาน

เทศบาล สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัวแปรตนไดรอยละ 12.56 

 พิจารณาความทับซอนของตัวแปรในชุดที่ 1 พบวาตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรตน

คอืการบรหิารงานเทศบาลเมือง สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของตัว

แปรตามคอืการประเมินผลการปฏิบัติการไดรอยละ 6.26 และตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปร

ตามคอืการประเมินผลการปฏิบัตกิาร สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มตนของ

ตัวแปรตนคอื การบรหิารงานเทศบาลไดรอยละ 43.38 สวนความทับซอนของตัวแปรชุดที่ 2 

ถงึชุดที่ 5 มีคาความทับซอนนอยกวารอยละ 1.50 จงึไมนํามาอธบิายความแปรปรวน 
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 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอล แบบคะแนนมาตรฐานของการประเมินผลการ

ปฏิบัตกิารมีคาตามลําดับ ดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติการ (0.729) การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน (0.304) หลักการปรับปรุงภารกิจของ เทศบาลเมือง (0.301) การบริหารงาน

เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของเทศบาลเมือง (0.053) หลักประโยชนสุขของประชาชน  

(-0.033) หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน      

(-0.019) การบรหิารภารกจิอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ (-0.017) 

คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเชิงโครงสรางของการประเมินผลการปฏิบัติการมีคา

ตามลําดับดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัตกิาร (0.875)การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน (0.635) 

หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง (0.556) หลักประโยชนสุขของประชาชน (0.149) 

การบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของ เทศบาลเมือง (0.101) การบรหิารภารกิจ

อยางมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ(-0.065) หลักการอํานวยความสะดวก

และการตอบสนองความตองการของประชาชน(-0.014) และคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโน

นคิอลแบบคะแนนมาตรฐานของการบรหิารงานเทศบาลเมืองมีคาตามลําดับดังนี้ โครงสราง

พื้นฐาน (0.525) การสงเสริมคุณภาพชีวิต (0.369) การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว (0.351)การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  (0.160) การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (-0.219) คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล

เชิงโครงสรางของการบรหิารงานเทศบาลเมืองมีคาตามลําดับดังนี้ โครงสรางพื้นฐาน (0.875) 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต(0.808) การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น 

และการทองเที่ยว (0.685)การจัดระเบียบชุมชนและสังคม (0.433) การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (0.306) 

 พิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเชิงโครงสราง ของตัวแปรตนและตัวแปร

ตามทุกตัวแปรยอย มีคาตัง้แต 0.30 ข้ึนไป ยกเวนหลักประโยชนสุขของประชาชน การบรหิารงาน

เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของเทศบาลเมือง การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

เกดิความคุมคาในเชิงภารกจิ หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ซ่ึงเปนตัวแปรยอยของตัวแปรตาม ผลการวเิคราะหขอมูลในลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา

ตัวแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตนการบรหิารงานสาธารณะเปนตัวแปรที่เกิดข้ึนจากตัวแปรยอย

ของตัวแปรตนทุกตัว แตตวัแปรคาโนนคิอลของตัวแปรตามการประเมินผลการปฏิบัตกิารเปนตัว

แปรที่เกิดข้ึนจากตัวแปรยอยเพียง 3 ตัวแปรยอยคือ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน หลักการ

ปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมือง และการประเมินผลการปฏิบัตกิาร    
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ตารางท่ี 16 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานสําหรับตัวแปร 

                 ตนการบริหารงานเทศบาลเมอืงและตัวแปรตามการบริหารกจิการ 

                   บานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น        

ตัวแปร 
สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธคาโนนคิอล 

แบบคะแนนมาตรฐาน แบบเชิงโครงสราง 

ตัวแปรตาม : DV การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่น        

DV1  หลักประโยชนสุขของประชาชน -.033 .149 

DV2  การบรหิารงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ

ของเทศบาลเมือง 

.053 .101 

DV3  การบรหิารภารกิจอยางมปีระสิทธิภาพ 

        และเกิดความคุมคาในเชิงภารกจิ 

-.017 -.065 

DV4  การลดข้ันตอนการปฏบัิติงาน .304 .635 

DV5  หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเมอืง   .301 .556 

DV6  หลักการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน    

-.019 -.014 

DV7 การประเมนิผลการปฏบัิติการ    .729 .875 

ตัวแปรตน : IV การบรหิารงานเทศบาลเมือง 

IV1   โครงสรางพื้นฐาน     .525 .875 

IV2   การสงเสริมคุณภาพชีวิต .369 .808 

IV3   การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  .160 .433 

IV4   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      -.219 .306 

IV5  การสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

ทองถิ่นและการทองเท่ียว 
.351 .685 

  

 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาการบริหารงานเทศบาลเมือง ที่มีระดับคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธคาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลเชิง

โครงสรางสูงพอที่จะทําใหเกิดการประเมินผลการปฏิบัติการดานตางๆ  3 องคประกอบตามลําดับ 

คือ โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณทีองถิ่น และการทองเที่ยว สําหรับการ บริหารงานเทศบาลเมืองดาน การจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวแปรที่มีคา

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธคาโนนคิอลแบบคะแนนมาตรฐานในระดับต่ํามาก จงึไมเปนปจจัยที่จะทํา

ใหเกดิผลสําเร็จตามหลักการบรหิารเทศบาลเพื่อการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นได 
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การวเิคราะหเสนทาง Path Analysis เพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารงาน

เทศบาลเมืองกับการบรรลุการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่น 
 1. เสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่น การสรางตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการ

บริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตาม

หลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน สามารถสรางตัวแบบสมมติแตละคูในการวิเคราะห และ

แผนภาพดังนี้ 

ตัวแบบท่ี 1 ตัวแบบสมมตใินแตละคูของการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบรรลุการ

บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการ    

                   ปฏบิัตงิาน    

 

 
 การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถ

แสดงตามตัวแบบผลการวเิคราะห ดังนี้ 

 

 

      0.577* 

IV1 

 

DV4.3    
 

 DV4.1    
 

.178* 

.492* 

 

DV4  

 

.723* 

IV2.5 

 

IV1.2  

 IV2.2 

 

.674* 

.370* 

.433* 

.411* 

.160* 

.196* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

DV4.2   

 

IV5 

 

IV2 

 

 IV1.3 

 IV2.4 

 

.681* 

.384* 

.163* 

.141* 

.197* 

.181* 

.175* 

.171* 

.226* 
.659* 

.125* 

.270* 
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ตัวแบบท่ี 2 ผลการวเิคราะหเบื้องตนตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุ 

                  การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการ 

                   ปฏบิัตงิาน  

   

 
  

 เม่ือตัดคาสัมประสทิธิ์เสนทางของตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออกแลว  ข้ันตอน

ตอไป เปนการคํานวณคาสัมประสิทธิ์เสนทางข้ึนใหม โดยใชคําสั่ง Multiple Regression วิธี

Enter เพื่อพิจารณาวาควรมีเสนทางที่ปรากฏข้ึนเบื้องตนหรอืไม ปรากฏผลดังตารางแผนภาพ

ดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

      0.577* 

IV1 

 

DV4.3   
 

 DV4.1    
 

 

DV4   

 

.371* 

IV2.5 

 

IV1.2  

 IV2.2 

 
.370* 

.433* 

.411* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV5 

 

IV2 

 

.681* 

.384* 

.141* 

.181* 

.175* 

.171* 

.226* 
.579* 

.270* 
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ตัวแบบท่ี 3 ผลการวเิคราะหเสนทางความสัมพันธใหมของตัวแบบการบริหารงาน 

                  เทศบาลเมอืงกับการบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น  

                    ตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

 
จากตัวแบบเสนทางความสัมพันธตัวแบบที่ 3 สามารถอธิบายเสนทางความสัมพันธ

ของตัวแบบ การบรหิารงานเทศบาลเมืองเพือ่บรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น

ตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ไดดังนี้   

1. การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4

ไดรับอิทธพิลโดยตรงจากมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ดานการสงเสริมกีฬาIV2.2 และ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรแีละการสงเสรมิอาชีพIV2.5 โดยดําเนนิการในการลดข้ันตอน

การปฏิบัตงิาน DV4.1 และการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิงาน  DV4.2 ตามลําดับ   

2. การบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4 ไมมีอิทธพิล

โดยตรงจากมาตรฐานการการบริหารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐานIV1 ดานการจัดใหมีไฟฟา

สาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2 โดยดําเนินการในการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน 

DV4.2  

จากมาตรฐานการบรหิารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐานIV1 ในภาพรวมสามารถบรรลุ

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV1 ไดโดยการลดข้ันตอน

การปฏิบัตงิาน DV4.1    

      0.577* 

IV1 โครงสราง

พื้นฐาน   
 

DV4.3  การจัดทํา

แผนภูมข้ัินตอนการ

ดําเนนิการ 

 

 DV4.1  กระบวนการ

ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

DV.4 การลด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

.371* IV2.5 การสงเสริม

การพัฒนาสตรี

และการสงเสริม

อาชีพ 

IV1.2 ไฟฟา

สาธารณะ และ

ทางระบายน้ํา 

 IV2.2 การ

สงเสรมิกีฬา 
.370* 

.433* 

.411* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV2 การสงเสรมิ

คุณภาพ

ชีวิต   
 

.384* 

.233* 

.196* 

.289* 

.579* 
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จากตัวแบบเสนทางความสัมพันธตัวแบบที่ 3 ทําการพิสูจนหาอิทธิพลทางตรง 

อิทธพิลทางออมและอิทธพิลรวมของตัวแปรทัง้หมดที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานสรุปผลการวเิคราะห ดังนี้ 

1. อิทธพิลทางตรงของการดําเนนิงานของเทศบาลตามมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวติIV2 การดําเนนิงานตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4.1 และการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน

การดําเนนิงาน  DV4.2 ที่มีผลตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอน

การปฏิบัตงิานDV4 มีคาเทากับ 0.577  0.579 และ 0.371 ตามลําดับ     

2. อิทธพิลทางออมของตัวแปรที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี

ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4  มีดังนี้ 

 2.1 อิทธิพลทางออมของการดําเนินงานของเทศบาลตามมาตรฐานดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1 มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอน

การปฏิบัตงิานDV4   

2.1.1 อิทธพิลทางออมที่ผานทางการการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน DV4.1 

มีคาเทากับ 0.411 x 0.579 = 0.237 

2.1.2 อิทธิพลทางออมที่ผานทางการจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทาง

ระบายน้ําIV1.2  โดยดําเนินการในการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน  DV4.2 มีคาเทากับ  

0.384 x 0.196 x 0.371 = 0.045 

2.2 อิทธิพลทางออมของการดําเนินงานของเทศบาลตามมาตรฐานการ

สงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4   

2.2.1 อิทธิพลทางออมที่ผานทางมาตรฐานการสงเสริมกีฬาIV2.2  โดย

ดําเนินการในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน DV4.1 มีคาเทากับ 0.370 x 0.289 x 0.579 = 

0.061      

2.2.2 อิทธพิลทางออมที่ผานทางการมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนา

สตรีและการสงเสริมอาชีพIV2.5 โดยดําเนินการในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน DV4.1 มีคา

เทากับ  0.433 x 0.233 x 0.579 = 0.058        

2.3 อิทธพิลทางออมของการจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2 ที่

ดําเนินการผานทางการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน DV4.2  มีคาเทากับ  0.196 x 

0.371 = 0.095 

2.4 อิทธิพลทางออมของมาตรฐานดานการสงเสริมกีฬาIV2.2 ที่ดําเนินการ

ผานทางการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4.1 มีคาเทากับ 0.289 x 0.579 = 0.222 
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2.5 อิทธิพลทางออมของมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการ

สงเสรมิอาชีพIV2.5  โดยดําเนนิการในการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4.1 มีคาเทากับ 0.233 x 

0.579 = 0.134   

 3. ผลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน จากผลบวกอิทธพิลทางตรงและอิทธพิลทางออมทัง้หมด 

 

เสนทางความสัมพันธ ผลรวม 

ดานโครงสรางพื้นฐานIV1 X การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4 0.282 

มาตรฐานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 X การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4 0.119 

การจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2 X การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4 0.095 

ดานการสงเสรมิกฬีาIV2.2  X การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4 0.222 

การสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5 X การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน DV4 

0.134 

  

ในการประเมินผลตัวแปรทั้งหมดที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน จะตองพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย

กอน  แลวจึงมาแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม แสดงดัง

ตารางดังนี้ 

จากตาราง พบวา ในการวเิคราะหผลของตัวแปรตนมาตรฐานการบริหารเทศบาล

ดานโครงสรางพื้นฐานIV1 และมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ในการบรรลุหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 จะตองพิจารณาคา

สัมประสทิธิ์สหสัมพันธอยางแนนอน แลวจึงแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออม 

และอิทธิพลรวม เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้ การ

บรหิารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐานIV1 การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน DV4.3 การ

ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4.1 มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ
IV2.5 ดานการสงเสรมิกฬีาIV2.2 และดานการจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2   
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ตารางท่ี 17 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ อิทธพิลทางตรง อิทธพิลทางออม และอิทธพิล 

                  รวมของตัวแปรท่ีมผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี

                     ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  

ตังแปรที่นํามาศกึษาใน

รูปตัวแปรเหต ุ

คา

สัมประสิท

ธ์ิสห 

สัมพันธ 

อทิธิพล

ทางตรง 

อิทธพิลทางออมผานทางตัวแปร

เกณฑ อิทธิ 

พล

รวม 

IV
1.2

 x
 D

V4
.3

 

IV
2.

2 
x 

DV
4.

1 

IV
2.

5 
x 

DV
4.

1 

DV
4.

1 

DV
 4

.3
 

รว
ม 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน   .525 - .045 - - .237 - .282 .282 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวีติ   .369 .577 - .061 .058  - .119 .696 

IV1.2   ไฟฟาสาธารณะ และทา

ระบายนํ้า 

.384 - - - - - .095 .095 .095 

IV2.2  การสงเสรมิกีฬา .370 - - - - .222 - .222 .222 

IV2.5   การสงเสรมิการพัฒนา 

สตรแีละการสงเสรมิ

อาชพี 

.433 - - - - .134 - .134 .134 

DV4.1  กระบวนการลดขัน้ตอน

การปฏบัิติงาน 

.454 .579 - - - - - .579 .579 

DV4.3  มกีารจัดทําแผนภูมิ

ขัน้ตอนการดําเนินการ 

.485 .371 - - - - - .371 .371 

เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4 จากมากไปหานอย

ไดดังนี้  ดําเนนิการในการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4.1 มาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
IV2 และการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิงาน  DV4.3 ตามลําดับ   

  เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอการดําเนินการการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 จากมากไป

หานอยไดดังนี้  มาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวติIV2 การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4.1 และ

การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิงาน  DV4.3 การบริหารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน IV1  

ดานการสงเสริมกีฬาIV2.2 มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5  

และการจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2   

 สรุปผลการพิสูจนตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาล

เมอืงเพ่ือบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการ

ปฏบิัตงิาน   
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1. การบรหิารงานตามมาตรฐานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ของเทศบาลเมืองมีอิทธิพล

ทางตรงตอการบรรลุหลกัการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 

ในระดับสูง และสามารถมีอิทธพิลทางออมผานทางมาตรฐานดานการสงเสรมิกฬีาIV2.2 มาตรฐาน

การสงเสรมิการพัฒนาสตรแีละการสงเสรมิอาชีพIV2.5 โดยดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน DV4.1 ไดในระดับต่ําเชนกัน 

2. การบริหารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน IV1 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4 แตมีอิทธพิลทางออม

ผานทางการบรหิารงานตามมาตรฐานการจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2 ในการ

จัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน  DV4.3 ไดในระดับต่ํา และสามารถมีอิทธิพลทางออมผาน

ทางการดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4.1 โดยตรงไดในระดับต่ําเชนกัน 

3. การจัดใหมีไฟฟาสาธารณะและทางระบายน้ําIV1.2 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4  แตจะมีอิทธิพล

ทางออมผานทางการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิงาน  DV4.3 ไดในระดับต่ํา 

4. มาตรฐานดานการสงเสรมิกฬีาIV2.2ไมมีอิทธพิลทางตรงตอการบรรลุหลักการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานDV4 แตจะมีอิทธิพลทางออมผานทางการ

ดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน DV4. ไดในระดับต่ํา 

5. มาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรแีละการสงเสริมอาชีพIV2.5 ไมมีอิทธพิลทางตรง

ตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 แตจะมี

อิทธพิลทางออมผานทางการดําเนินการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน DV4.1  ไดในระดับ

ต่ํา 

6. การดําเนนิการในลักษณะลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน DV4.1 มีอิทธิพลทางตรงและเปน

แนวทางในการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 

ไดในระดับปานกลาง    

7. การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนนิงาน  DV4.3 มีอิทธิพลทางตรงและเปนแนวทางใน

การบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดดีานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานDV4 ไดในระดับ

ปานกลาง    

ผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การบริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เกิดข้ึนได

จากการบริหารจัดการเทศบาลที่มุงเนนมาตรฐานการบริหารงานในการตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของประชาชน ทั้งการบริหารงานในการบริการปจจัยพื้นฐานของทองถิ่น การ

สงเสรมิดานสุขภาพลามัย และการสงเสรมิอาชีพสรางรายได ซ่ึงการดําเนินงานมีการจัดทํา
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ในลักษณะการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การทํางานมีการวางแผนงาน มีเปาหมายในการ

บริหารงานตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการดําเนินงานดังกลาว

กอใหเกดิประสทิธภิาพมากที่สุด สามารถบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่น

ตามหลักการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน            

     2.เสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาลเมืองเพ่ือบรรลุการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกิจ การสรางตัวแบบเสนทาง

ความสัมพันธ ของการบริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

ทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกิจ สามารถสรางตัวแบบสมมติแตละคูในการวิเคราะห ตาม

แผนภาพดังนี้ 

 

ตัวแบบท่ี 4 ตัวแบบสมมตใินแตละคูของการบริหารงานเทศบาลเมอืงเพ่ือบรรลุการ   

                  บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิ 

 

 
 

     การวเิคราะหเสนทางความสัมพันธ ของการบรหิารงานเทศบาลเมืองกับการบรหิาร

กจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล สามารถแสดงตามตัว

แบบผลการวเิคราะห ดังนี้ 

      0.182* 

IV1 

 

DV5.2 

 

 DV5.1 

 

.127* 

 

DV5 

 

.582* 

IV2.4 

 

IV1.1  

 IV2.1 

 

.674* 

.396* 

.433* 

.158* 

.124* 

.222* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 

IV2 

 

 IV1.3 

 IV2.3 

.168* 

.384* 

.334* 

.141* 

.162* 

.128* 

.211* 

.155* 

.587* 

.231* 

 IV2.2 

 

.370* 

.149* 

.133* 

.225* 

.248* 

.148* 
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ตัวแบบท่ี 5 ผลการวเิคราะหเบื้องตนตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบรรลุ 

                 การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดตีามหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล 

 
  

 เม่ือตัดคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออกแลว ข้ันตอน

ตอไปเปนการคํานวณคาสัมประสทิธิ์เสนทางข้ึนใหม โดยใชคําสั่ง Multiple  Regression วธิ ีEnter 

เพื่อพิจารณาวาควรมีเสนทางที่ปรากฏข้ึนเบื้องตนหรือไม ปรากฏผลดังตารางแผนภาพดังตอไปนี้ 

 

ตัวแบบท่ี 6 ผลการวเิคราะหเสนทางความสัมพันธใหมของตัวแบบการบริหารงานเทศบาล

เมอืงเพ่ือบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดตีามหลักการปรับปรุงภารกิจ  

                      ของทองถิ่น 

 

IV1 โครงสราง

พ้ืนฐาน   

DV 5.2  การจัดทํา

แกไข  ปรับปรุง หรือ

ยกเลกิเทศบัญญัตใิห

เหมาะสมกับ

สถานการณ 

 

DV 5.1 การพจิารณา  

ทบทวน  ปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

ภารกจิ 
 

DV5 การปรับปรุง

ภารกิจของ

เทศบาล 

 

.582* 

 IV2.1 ดานการ

พัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

.674* 

.396* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV2 การ

สงเสรมิ

คุณภาพชวิีต 

 

 IV1.3 แหลงน้ํา

เพ่ือการอุปโภค 

บรโิภค   .166* 

.587* 

.214* 

.238* 

      0.182* 

IV1 

 

DV5.2 

 

 DV5.1 

 

 

DV5 

 

.582* 

IV2.4 

 

IV1.1  

 IV2.1 

 

.674* 

.396* 

.433* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV2 

 

 IV1.3 

.168* 

.384* 

.128* 

.211* 

.155* 

.587* 

 IV2.2 

 
.370* 

.149* 

.133* 

.225* 

.248* 

.148* 
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  จากตัวแบบเสนทางความสัมพันธตัวแบบที่ 6 สามารถอธิบายเสนทางความสัมพันธของ

ตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตาม

หลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลไดดังนี้   

1. การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดานการปรับปรุงภารกิจของ

เทศบาลDV5  ไมมีอิทธิพลโดยตรงจากมาตรฐานการการบริหารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐานIV1 

แตมีอิทธพิลผานทางมาตรฐานการจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภคIV1.3  โดยดําเนินการตาม

หลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ  DV5.1 

2. การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดานการปรับปรุงภารกิจของ

เทศบาลDV5   ไมอิทธิพลโดยตรงจากมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 แตมีอิทธิพลผานทาง

มาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1 โดยดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน  ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ  DV5.1 และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติให

เหมาะสมกับสถานการณ  DV5.2 ตามลําดับ   

จากตัวแบบเสนทางความสัมพันธตัวแบบที่ 6 ทําการพิสูจนหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล

ทางออมและอิทธพิลรวมของตัวแปรทัง้หมดที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมือง 

ที่ดีดานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5สรุปผลการวเิคราะห ดังนี้ 

 1. อิทธพิลทางตรงของการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ DV5.1 

และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ  DV5.2 ที่มีผล

ตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5 มีคา

เทากับ 0.587 และ 0.582 ตามลําดับ     

             2. อิทธพิลทางออมของตัวแปรที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมือง   ที่

ดีดานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5 มีดังนี้ 

 2.1 อิทธพิลทางออมของการดําเนนิงานของเทศบาลตามมาตรฐานดานโครงสราง

พื้นฐานIV1 มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจของ

เทศบาลDV5 ที่ผานทางมาตรฐานการจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคIV1.3  โดยดําเนินการ

ตามหลักการพิจารณา ทบทวน  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ  DV5.1 มีคาเทากับ 0.674 x 

0.238 x 0.587 =  0.094 

2.2 อิทธิพลทางออมของการดําเนินงานของเทศบาลตามมาตรฐานการสงเสริม

คุณภาพชีวติIV2 ที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจ

ของเทศบาลDV5  

2.2.1 อิทธพิลทางออมที่ผานทางมาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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IV2.1 โดยดําเนนิการตามหลักการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ DV5.1 

มีคาเทากับ 0.396 x 0.166 x 0.587 = 0.038     

                        2.2.2 อิทธิพลทางออมที่ผานทางมาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน IV2.1  โดยดําเนินการตามหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติให

เหมาะสมกับสถานการณ DV5.2 มีคาเทากับ 0.396 x 0.214 x 0.582 = 0.049       

2.3 อิทธิพลทางออมของมาตรฐานการจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคIV1.3 โดยดําเนินการตามหลักการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

ภารกจิ DV5.1 มีคาเทากับ 0.238 x 0.587 = 0.139 

2.4 อิทธพิลทางออมของมาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1   โดย

ดําเนนิการตามหลักการพิจารณา  ทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ  DV5.1 มี

คาเทากับ  0.166 x 0.587 = 0.097 

2.5 อิทธิพลทางออมของมาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1  โดย

ดําเนนิการตามหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ 

DV5.2 มีคาเทากบั  0.214 x 0.582 = 0.124 
  

 3. ผลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ดานการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5 จากผลบวกอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม

ทัง้หมด 

เสนทางความสัมพันธ ผลรวม 

ดานโครงสรางพื้นฐานIV1  X การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5   0.094 

มาตรฐานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2  X การปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5   0.087 

การจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภคIV1.3  X การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ  DV5.1 

0.139 

มาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1 X การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ  DV5.1  

0.097 

มาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1  X หลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรอื

ยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ  DV5.2   

0.124 

 

ในการประเมินผลตัวแปรทั้งหมดที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดดีานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล จะตองพิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธอยางงาย

กอน แลวจงึมาแยกคาเปนอิทธพิลทางตรง อิทธพิลทางออม และอิทธพิลรวม แสดงดังตาราง

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 18 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ อิทธพิลทางตรง อิทธพิลทางออม และอิทธพิล 

                รวมของตัวแปรท่ีมผีลตอการบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี

                  ดานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล  

ตัวแปรที่นํามาศกึษา

ในรูปตัวแปรเหต ุ

คา

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ 

อทิธิพล

ทางตรง 

อิทธพิลทางออมผานทางตัวแปรเกณฑ 
อิทธ ิ

พล

รวม 

IV
1.3

 x
 D

V5
.1 

IV
2.

1 
x 

DV
5.

1 

IV
2.

1 
x 

DV
5.

2 

DV
5.

1 

   
DV

5.
2 

รว
ม 

IV1 โครงสรางพื้นฐาน   .525 - 0.094 - - - - .094 .094 

IV2 การสงเสรมิคุณภาพชวีติ   .369 - - .038 .049 - - .087 .087 

IV1.3 การจัดการแหลงนํ้า

เพื่อการอุปโภค 

บรโิภค  

.674 - - - - .139 - .139 .139 

IV2.1 การพัฒนาเด็กและ

เยาวชน  

.396 - - - - .097 .124 .221 .221 

DV5.1 พจิารณา ทบทวน  

ปรับปรุง  

เปล่ียนแปลง ยกเลิก

ภารกิจ   

.432 .587 - - - - - .587 .587 

DV5.2 หลักการจัดทําแกไข  

ปรับปรุง หรอืยกเลิก

เทศบัญญัติให

เหมาะสมกับ

สถานการณ   

.688 .582 - - - - - .582 .582 

 

จากตารางที่ 18 พบวา ในการวิเคราะหผลของตัวแปรตนมาตรฐานการบริหาร

เทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน IV1 และมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ในการบรรลุ

หลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดดีานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5 จะตองพิจารณา

คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธอยางแนนอน แลวจงึแยกคาเปนอิทธพิลทางตรง อิทธิพลทางออม 

และอิทธพิลรวม เม่ือพิจารณาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้ หลักการ

จัดทําแกไข  ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ   DV5.2 มาตรฐาน

การจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค IV1.3 มาตรฐานการการบริหารเทศบาลดาน

โครงสรางพื้นฐาน IV1 การดําเนินการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ยกเลกิภารกจิ DV5.1 มาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1 และมาตรฐานการสงเสริม

คุณภาพชีวติIV2 ตามลําดับ    
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เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5  จากมากไปหา

นอยไดดังนี้ การดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลกิภารกจิ  

DV5.1 และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ  

DV5.2 ตามลําดับ   

เม่ือพิจารณาอิทธพิลรวม เรยีงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอการดําเนินการการ

บรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5  จากมาก

ไปหานอยไดดังนี้ การดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

ภารกิจ DV5.1 และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับ

สถานการณ  DV5.2  มาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน IV2.1 มาตรฐานการจัดการแหลง

น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคIV1.3 การบริหารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน IV1 และมาตรฐาน

การสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ตามลําดับ  

 สรุปผลการพิสูจนตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาล

เมืองกับการบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่นตามหลักการปรับปรุง

ภารกจิของเทศบาล   

1. การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐานIV1 ไมมีอิทธพิลทางตรงตอการ

บรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5  แตมี

อิทธพิลทางออมผานทางการบริหารงานตามมาตรฐานการจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค 

บรโิภคIV1.3 โดยดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ  

DV5.1 ไดในระดับต่ํา   

2. การบริหารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 ของเทศบาลเมืองไมมี

อิทธิพลทางตรงตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจของ

เทศบาลDV5  แตมีอิทธิพลทางออมผานทางการบริหารงานตามมาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน IV2.1 โดยดําเนินการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจDV5.1 

และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับสถานการณ DV5.2 ไดใน

ระดับต่ํา 

3. มาตรฐานการจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภคIV1.3 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอ

การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดดีานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5  แตจะ

มีอิทธพิลทางออมผานทางการดําเนนิการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง 

ยกเลกิภารกจิ DV5.1 ไดในระดับต่ํา 
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4. มาตรฐานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนIV2.1 ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลDV5  แตจะมีอิทธิพล

ทางออมผานทางทางการดําเนินการตามหลักพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

ภารกจิ DV5.1 และหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรอืยกเลกิเทศบัญญัตใิหเหมาะสมกับสถานการณ 

DV5.2 ไดในระดับต่ํา   

5. การดําเนนิการตามหลักการจัดทําแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสม

กับสถานการณ DV5.2 มีอิทธิพลทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดดีานการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5  ไดในระดับปานกลาง    

 6. การดําเนนิการตามหลักการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ 

DV5.1 มีอิทธพิลทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานการ

ปรับปรุงภารกจิของเทศบาลDV5  ไดในระดับปานกลาง    

  ผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาลเกดิข้ึนไดจากการ

บริหารจัดการเทศบาลที่มุงเนนมาตรฐานการบริหารงานในการตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ของประชาชน โดยเฉพาะการแกไขปญหาดานการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค และบริโภค ตลอดจน

การสงเสรมิดานคุณภาพชีวติของประชาชนในทองถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซ่ึงการ

ดําเนินการเทศบาลสามารถจัดทําแกไข  ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติใหเหมาะสมกับ

สถานการณ  และสามารถการดําเนินการตามหลักการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ยกเลิกภารกิจ โดยการดําเนินงานดังกลาวกอใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการปรับปรุงภารกจิของเทศบาล             

 3. เสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่น การสรางตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการ

บรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิาร สามารถสรางตัวแบบสมมตแิตละคูในการวเิคราะห ตามแผนภาพ

ดังนี้ 
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ตัวแบบท่ี 7 ตัวแบบสมมตใินแตละคูของการบริหารงานเทศบาลเมืองกับการบรรลุการ

บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดีของทองถิ่นตามหลักการประเมนิผลการ    

                   ปฏบิัตกิาร  

 

 
  

การวเิคราะหเสนทางความสัมพันธ ของการบริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการ สามารถแสดง

ตามตัวแบบผลการวเิคราะห ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0.182* 

IV1 

 

DV7.3 
  

 DV7.1 

 

.155* 

 

DV7 

 

.527* 

IV2.5 

 

IV1.1  

 IV2.2 

 
.370* 

.433* 
.217* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV2 

 

 IV2.4 

.387* 

.163* 

.207* 

.232* 

.229* 

.282* 
.630* 

.173* 

.270* 

 IV2.3 

 

.334* 

.189* 

.124* 

.262* 

.216* 

.182* 
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ตัวแบบท่ี 8 ผลการวเิคราะหเบื้องตนตัวแบบการบริหารงานเทศบาลเมอืงกับการบรรลุ 

                 การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมนิผลการ 

                   ปฏบิัตกิาร 

 
 เม่ือตัดคาสัมประสทิธิ์เสนทางของตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิตอิอกแลว ข้ันตอน

ตอไปเปนการคํานวณคาสัมประสิทธิ์เสนทางข้ึนใหม โดยใชคําสั่ง Multiple  Regression วธิ ี

Enter เพื่อพิจารณาวาควรมีเสนทางที่ปรากฏข้ึนเบื้องตนหรอืไม ปรากฏผลดังตารางแผนภาพ

ดังตอไปนี้  

ตัวแบบท่ี 9 ผลการวเิคราะหเสนทางความสัมพันธใหมของตัวแบบการบริหารงาน 

                  เทศบาลเมอืงเพ่ือบรรลุการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดขีองทองถิ่น 

                    ตามหลักการประเมนิผลการปฏิบัตกิาร 

 
  จากตัวแบบเสนทางความสัมพันธตัวแบบที่ 9 สามารถอธบิายเสนทางความสัมพันธของ

IV 1 โครงสราง

พ้ืนฐาน 

DV7.3 การประเมนิ

ความพึงพอใจของ 

ประชาชน 

 

DV7.1 กระบวนการ

ประเมนิผลการปฏิบัติ              

ราชการของเทศบาล 
 DV7 การ

ประเมนิผล

การ

ปฏิบัติการ 

 

.527* 

IV2.5 การสงเสรมิการ

พัฒนาสตรแีละ 

การสงเสรมิอาชพี 
 

IV1.1 ถนน ทางเดิน  

และทางเทา 

 

IV2.2 การ

สงเสรมิกีฬา 
.370* 

.433* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

IV 2 การ

สงเสริม

คุณภาพชีวติ  

.387* .282* 

.619* 

.189* 

.262* 

.182* 

      0.182* 

IV1 

 

DV7.3 
  

 DV7.1 

 

 

DV7 

 

.527* 

IV2.5 

 

IV1.1  

 IV2.2 

 
.370* 

.433* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ0.05 

IV2 

 

.387* 

.282* 
.619* 

 IV2.3 

 

.334* 

.189* 

.124* 

.262* 

.182* 
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ตัวแบบการบรหิารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของทองถิ่นตาม

หลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาล DV7 ไดดังนี้   

1. การบรรลุหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดตีามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการ

ของเทศบาล DV7 ไมมีอิทธพิลโดยตรงจากมาตรฐานการการบรหิารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน
IV1 แตมีอิทธพิลผานทางมาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดนิ และทางเทาIV1.1 โดยดําเนินการ

ตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1     

2. การบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักการประเมินผลการ

ปฏิบัตกิารของเทศบาล DV7  ไมอิทธพิลโดยตรงจากมาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2  แตมี

อิทธิพลผานทางมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5  ดานการ

สงเสรมิกฬีาIV2.2  โดยดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชน DV7.3 และหลัก

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 ตามลําดับ   

จากตัวแบบเสนทางความสัมพันธตัวแบบที่  9 ทําการพิสูจนหาอิทธิพลทางตรง 

อิทธพิลทางออมและอิทธพิลรวมของตัวแปรทัง้หมดที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดตีามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาล สรุปผลการวเิคราะห ดังนี้ 

1. อิทธพิลทางตรงของการดําเนนิงานของการดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึง

พอใจของประชาชนDV7.3 และหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1  ที่มี

ผลตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดตีามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของ

เทศบาล มีคาเทากับ 0.527 และ 0.619 ตามลําดับ     

2. อิทธพิลทางออมของตัวแปร ที่มีผลตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี

ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลDV7 มีดังนี้ 

 2.1 อิทธิพลทางออมของการดําเนินงานของเทศบาลตามมาตรฐานดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1 ที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลDV7 ผานทางมาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดิน และ

ทางเทาIV1.1 โดยดําเนนิการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลDV7.1 มี

คาเทากับ 0.387 x 0.282 x 0.619 = 0.067 

2.2 อิทธพิลทางออมของการดําเนนิงานของเทศบาลตามมาตรฐานการสงเสริม

คุณภาพชีวติIV2 ที่มีผลตอการบรรลุหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักการประเมินผล

การปฏิบัตกิารของเทศบาล DV7   

2.2.1 อิทธพิลทางออมที่ผานทางการมาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรี

และการสงเสรมิอาชีพIV2.5 โดยดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลDV7.1 มีคาเทากับ 0.433 x 0.182 x 0.619 = 0.048 

2.2.2 อิทธพิลทางออมที่ผานทางการมาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรี

และการสงเสรมิอาชีพIV2.5 โดยดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชน DV7.3 
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มีคาเทากับ  0.433 x 0.189 x 0.527 = 0.043 

2.2.3 อิทธิพลทางออมที่ผานทางมาตรฐานการสงเสริมกีฬาIV2.2 โดย

ดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 มีคาเทากับ  0.370 x 0.262 x 

0.527 = 0.075 

 2.3 อิทธพิลทางออมของมาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดนิ และทางเทาIV1.1 

ที่ดําเนนิการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลDV7.1 มีคาเทากับ 

0.282 x 0.619 = 0.174 

2.4 อิทธพิลทางออมของมาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรแีละการสงเสรมิ

อาชีพIV2.5 ที่ดําเนนิการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 มีคา

เทากับ 0.182 x 0.169 = 0.030 

2.5 อิทธพิลทางออมของมาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรแีละการสงเสรมิ

อาชีพIV2.5   ที่ดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 มีคาเทากับ 0.189 

x 0.527 = 0.272 

2.6 อิทธพิลทางออมของมาตรฐานดานการสงเสรมิกฬีาIV2.2  ที่ดําเนินการตาม

หลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 มีคาเทากับ  0.262 x 0.527 = 0.138 

 3. ผลรวมของตัวแปรที่มีอิทธพิลตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีตาม

หลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาล จากผลบวกอิทธิพลทางตรงและอิทธพิลทางออม

ทัง้หมด 
เสนทางความสัมพันธ ผลรวม 

ดานโครงสรางพื้นฐานIV1  X การประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาล DV7   0.067 

มาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิต IV2 X การประเมินผลการปฏิบัติการของ

เทศบาล DV7   

0.166 

การจัดใหมีถนน ทางเดิน และทางเทาIV1.1 X การประเมินผลการปฏิบัติการของ

เทศบาล DV7   

0.174 

การสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5  X การประเมินผลการ

ปฏิบัตกิารของเทศบาล DV7   

0.302 

การสงเสรมิกฬีาIV2.2  X  การประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาล DV7   0.138 

  

ในการประเมินผลตัวแปรทัง้หมดที่มีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาล จะตองพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

อยางงายกอน แลวจงึมาแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม แสดงดัง

ตารางดังนี้ 
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จากตาราง พบวา ในการวิเคราะหผลของตัวแปรตนมาตรฐานการบริหารเทศบาลดาน

โครงสรางพื้นฐานIV1 และมาตรฐานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ในการบรรลุหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาลDV7จะตองพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางแนนอน แลวจึงแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และ

อิทธิพลรวม เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้  การดําเนินการ

ตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลDV7.1 มาตรฐานการการบริหาร

เทศบาลดานโครงสรางพื้นฐานIV1 มาตรฐานดานการสงเสริมกีฬาIV2.2 การดําเนินการตามหลักการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชน DV7.3 มาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดิน และทางเทาIV1.1 

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพIV2.5 และมาตรฐานการสงเสริม

คุณภาพชีวติIV2 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 19 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ อิทธพิลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพล

รวมของตัวแปรท่ีมีผลตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ตามหลักการประเมนิผลการปฏบิัตกิารของเทศบาล   

ตังแปรท่ีนํามาศกึษาใน

รูปตัวแปรเหตุ 

คาสัมประ 

สิทธิ์

สหสัมพันธ 

อทิธ ิ

พล

ทาง 

ตรง 

อทิธพิลทางออมผานทางตัวแปรเกณฑ 

อทิธ ิ

พล

รวม 

IV
1.

1 
x 

DV
7.

1 

IV
2.

5 
x 

DV
7.

1 

IV
2.

5 
x 

DV
7.

3 

IV
2.

2 
x 

DV
7.

3 

DV
7.

1 

DV
7.

3 

รว
ม

 
IV1     โครงสรางพื้นฐาน   .525 - .067 - - - - - .067 .067 

IV2     การสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ   

.369 - - .048 0.43 0.75 - - .166 .166 

IV1.1    การจัดใหมถีนน 

ทางเดิน และทางเทา 

.387 - - - - - .174 - .174 .174 

IV2.2   ดานการสงเสรมิกีฬา .433 - - - -  - - .138 .138 .138 

IV2.5   การสงเสรมิการ

พัฒนาสตรแีละ

การสงเสรมิอาชพี 

.370 - - - -  - .303 .272 .575 .575 

DV7.1  กระบวนการ 

ประเมนิผลการ

ปฏบัิติราชการของ

เทศบาล  

.614 .619 - - - - - - .619 .619 

DV7.3  การประเมนิความ

พงึพอใจของ

ประชาชน  

.401   .527 - - - - - - .527 .527 
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เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบรรลุ

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดตีามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาลDV7  

จากมากไปหานอยไดดังนี้ การดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลDV7.1 และการดําเนินการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนDV7.3 ตามลําดับ   

  เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอการดําเนินการการ

บรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของ

เทศบาล DV7 จากมากไปหานอยไดดังนี้ การดําเนนิการตามหลักกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 มาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ
IV2.5 การดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 มาตรฐานดานการ

จัดใหมีถนน ทางเดิน และทางเทาIV1.1 มาตรฐานการสงเสริมคุณภาพชีวิตIV2 มาตรฐานดาน

การสงเสริมกีฬา IV2.2 และมาตรฐานการการบริหารเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน IV1  

ตามลําดับ 

 สรุปผลการพิสูจนตัวแบบเสนทางความสัมพันธของการบริหารงานเทศบาล

เมืองเพ่ือบรรลุการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของทองถิ่นตามหลักการประเมินผล

การปฏบิัตกิารของเทศบาล   

1. การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานโครงสรางพื้นฐานIV1 ไมมีอิทธพิลทางตรงตอการ

บรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของ

เทศบาล DV7 แตมีอิทธพิลทางออมผานทางการบรหิารงานตามมาตรฐานดานการจัดใหมีถนน 

ทางเดิน และทางเทา IV1.1 ในการดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลDV7.1  ไดในระดับต่ํา  

2. การบรหิารงานเทศบาลเมืองดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติIV2 ของเทศบาลเมืองไม

มีอิทธพิลทางตรงตอการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผล

การปฏิบัติการของเทศบาล DV7 แตสามารถมีอิทธิพลทางออมผานทางมาตรฐานดานการ

สงเสรมิกีฬาIV2.2 มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ IV2.5  โดยการ

ดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลDV7.1 และ การ

ดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 ไดในระดับต่ํา 

3. มาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดนิ และทางเทาIV1.1  ไมมีอิทธพิลทางตรงตอ

การบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของ

เทศบาลDV7 แตจะมีอิทธพิลทางออมผานการดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผลการ
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ปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1  ไดในระดับต่ํา  

 4. มาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรแีละการสงเสรมิอาชีพIV2.5 ไมมีอิทธพิลทางตรง

ตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของ

เทศบาล DV7 แตจะมีอิทธพิลทางออมผานทางการดําเนินการตามหลักกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 ไดในระดับต่ํา 

 5. มาตรฐานการสงเสรมิการพัฒนาสตรีและการสงเสรมิอาชีพIV2.5  ไมมีอิทธพิลทางตรง

ตอการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของ

เทศบาล DV7 แตจะมีอิทธพิลทางออมผานทางการดําเนนิการตามหลักการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชน DV7.3 ไดในระดับปานกลาง 

6. มาตรฐานดานการสงเสรมิกีฬาIV2.2 ไมมีอิทธพิลทางตรงตอการบรรลุหลักการบรหิาร

กิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาลDV7 แตจะมีอิทธิพล

ทางออมผานทางการดําเนินการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.3 ไดใน

ระดับต่ํา 

 7. การดําเนนิการตามหลักกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลDV7.1 มี

อิทธพิลทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีตามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลDV7 ไดในระดับปานกลาง    

 8. การดําเนินการตามหลักการประเมินความพึงพอใจของประชาชนDV7.1มีอิทธิพล

ทางตรงและเปนแนวทางในการบรรลุหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลDV7 ไดในระดับปานกลาง    

ผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การบริหารงานเทศบาลเมืองเพื่อบรรลุ

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของเทศบาล 

เกดิข้ึนไดจากการบริหารจัดการเทศบาลที่มุงเนนมาตรฐานการบรหิารงานในการตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของประชาชน ทั้งการบริหารงานในการบริการปจจัยพื้นฐานของทองถิ่น 

โดยเฉพาะมาตรฐานดานการจัดใหมีถนน ทางเดนิ และทางเทา การสงเสรมิดานสุขภาพพลานมัย 

และการสงเสรมิอาชีพสรางรายได ซ่ึงการดําเนนิงานมีการจัดทําในลักษณะการประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ทําใหการทํางานมีเปาหมายในการ

บริหารงาน โดยการดําเนินงานดังกลาวกอใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถบรรลุการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดขีองทองถิ่นตามหลักการประเมินผลการปฏิบัตกิารของเทศบาลได               

 

436 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

438 

 รายช่ือ นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเมืองผูใหสัมภาษณ 

ลําดับ รายช่ือ / นามสกุล ตําแหนง เทศบาล   โทรศัพท วัน  เดอืน  ป 
1 พูลทว ีศวิะพริุฬเทพ ปลัดเทศบาล เมอืงปากนํ้า 086-5677437   13 มนีาคม 2556 

2 ไพฑูรย โพธ์ิทอง นายกเทศมนตรี เมอืงเขลางคนคร 081-9519125  7 มนีาคม 2556. 

3 มลฤดี เหมอืนสุวรรณ ปลัดเทศบาล เมอืงปทุมธานี 081-8750784  8 มนีาคม 2556  

4 ณรงค มนีเทพ ปลัดเทศบาล เมอืงคูคต 081-8473631  9 มีนาคม 2556 

5 เสาวนีย อนินาคกูล ปลัดเทศบาล เมอืงปราจีนบุรี 081-9736772 13 มนีาคม 2556 

6 ศริ ิจั่นฮวบ นายกเทศมนตรี เมอืงปากนํ้า 081-9270819 13 มนีาคม 2556 

7 นงพรรณ สังขแกว ปลัดเทศบาล เมอืงศรสีะเกษ - 13 มนีาคม 2556 

8 นิวัฒน ขวัญบุญ นายกเทศมนตรี เมอืงกระทุมแบน 081-8564907 14 มนีาคม 2556 

9 ฐติินันท เจรญิอาจ ปลัดเทศบาล เมอืงสน่ันรักษ 02-5662190 18 มนีาคม 2556 

10 อนุสรณ ลักษณลมาย นายกเทศมนตรี เมอืงอรัญญประเทศ081-9262712 18 มนีาคม 2556 

11 ไพบูลย ภุชชงค นายกเทศมนตรี เมอืงสามพราน 081-8572021 18 มนีาคม 2556 

12 ไพศาล บัวแตง ปลัดเทศบาล เมอืงกาญจนบุรี 081-9423558 19 มนีาคม 2556 

13 สุวัฒน มานะปญญา ปลัดเทศบาล เมอืงทาชาง 089-2450188 19 มนีาคม 2556 

14 สมชาติ เพ็ชรประเสรฐิ นายกเทศมนตรี เมอืงตาก 087-3137888 22 มนีาคม 2556 

15 สุมนา มุทธารกิจ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชลบุร ี 081-6113222 27 มนีาคม 2556 

16 หฤษฏ สุขกุล นายกเทศมนตรี เมอืงสระแกว 081-9280671 29 มนีาคม 2556 

17 ภัทธาพร สุวรรณปาน  ปลัดเทศบาล เมอืงกระทุมแบน 081-8567066 23 มนีาคม 2556 

18 บุญเก้ือ พากเพยีรศิลป นายกเทศมนตรี เมอืงปราจีนบุรี 081-8632167 27 มีนาคม 2556 

19 เจรญิ กวยรักษา ปลัดเทศบาล เมอืงไรขงิ 081-8997881 29 มนีาคม 2556 

20 มาย ไชยนิตย นายกเทศมนตรี เมอืงหนองปรอื 081-8614315  3 เมษายน 2556 

21 ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี เมอืงศรสีะเกษ 081-8770303  2 เมษายน 2556 

22 นายวทิยา เทียมสุวรรณ  นายกเทศมนตรี เมอืงเดชอุดม -  2 เมษายน 2556 

23 ปรชีา จันทรวงทอง นายกเทศมนตรี เมอืงสีควิ 081-8774296  2 เมษายน 2556 

24 อัศนี ประทุมวงค ปลัดเทศบาล เมอืงเมอืงพล -  2 เมษายน 2556 

25 จรีะชัย ไกรกังวาน นายกเทศมนตรี เมืองวารนิชําราบ 081-8764123  5 เมษายน 2556 

26 ณรงคศักด์ิ โกศัลวัฒน นายกเทศมนตรี เมืองพิบูลมังสาหาร 04-5641119  5 เมษายน 2556 

27 สิรชิัย แตงสกุล รองปลัดเทศบาล เมอืงลพบุรี –  8 เมษายน 2556 

28 สัมฤทธ์ิ โภคสวัสด์ิ นายกเทศมนตรี เมอืงมุกดาหาร 081-7252253 10 เมษายน 2556 

29 บรรยงค เกียรติกองชูชัย นายกเทศมนตรี เมอืงชัยภูม ิ 081-9761111 11 เมษายน 2556 

30 นิวัฒ เจยีวริยิบุญมา นายกเทศมนตรี เมอืงนครพนม 084-4187979 17 เมษายน 2556 

31 ฉัตรชัย ทิมกระจาง นายกเทศมนตรี เมอืงศรรีาชา 081-8634277 23 เมษายน 2556 

32 เธียรไชย กรกชมาศ  ปลัดเทศบาล เมอืงศรรีาชา 081-4228187 23 เมษายน 2556 

33 สมชาย จงศริกิารคา นายกเทศมนตรี เมอืงอุตรดิตถ 081-9621069 24 เมษายน 2556 

34 ฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกูล. ปลัดเทศบาล เมอืงลําพูน 080-6162888 26 เมษายน 2556 

35 อดิเทพ จรยิเวชชวัฒนา นายกเทศมนตรี เมอืงบานฉาง 081-8650852 26 เมษายน 2556 

36 อาทิตย สสบุญคง ปลัดเทศบาล เมอืงนาน - 26 เมษายน 2556 

37 สายใจ เลิศวริยิะประภา นายกเทศมนตรี เมืองเขาสามยอด 081-8511366 27 เมษายน  2556 

39 สมชาย สีวะลมย รองปลัดเทศบาล เมอืงสมุทรสงคราม - 29 เมษายน 2556 

40 พวงทิพย หมวดเมอืง ปลัดเทศบาล เมอืงนาสาร 081-9685123 30 เมษายน 2556. 

41 พรชนก ตูบรรเจดิ ปลัดเทศบาล เมอืงทาขาม 081-8950438 30 เมษายน 2556 
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ลําดับ รายช่ือ / นามสกุล ตําแหนง เทศบาล   โทรศัพท วัน  เดอืน  ป 
42 จงรักษ ผิวขํา ปลัดเทศบาล เมอืงพังงา 081-7871266  5 พฤษภาคม 2556 

43 สุทธิพร หิรัญศริวิัฒน รองปลัดเทศบาล เมอืงชุมแสง –  7 พฤษภาคม 2556 

44 สุทธิพร หิรัญศริวิัฒน, นายกเทศมนตรี เมอืงชุมแสง 081-8873837  7 พฤษภาคม 2556 

45 เดช องิคสิทธ์ิ ปลัดเทศบาล เมอืงบางบัวทอง 081-8693129  9 พฤษภาคม 2556 

46 บุญณรงค กวพีันธ ปลัดเทศบาล เมอืงนราธิวาส 089-8786111 12 พฤษภาคม 2556 

47 มานะ นพสงค ปลัดเทศบาล เมอืงปากพนัง 081-8913097 21 พฤษภาคม 2556 

48 กีรติศักด์ิ ภูเกาลวน. นายกเทศมนตรี เมอืงกระบ่ี 080-6564870 23 พฤษภาคม 2556 

49 ทรงชัย วงษวัชรดํารง  นายกเทศมนตร ี เมอืงทุงสง 081-3550662 23 พฤษภาคม 2556 

50 ทวศีักด์ิ วจิติรวงศวาน ปลัดเทศบาล เมอืงกระบ่ี 080-6564870 25 พฤษภาคม 2556 

51 สุรศักด์ิ วชินิโรจนจรัล นายกเทศมนตรี เมอืงบางกรวย – 27 พฤษภาคม 2556 

52 สิทธิสันติ วรีะบูล ปลัดเทศบาล เมอืงบางกรวย 081-8104927 27 พฤษภาคม 2556 

53 สมบุญ ติกวัฒนานนท นายกเทศมนตรี เมอืงระนอง 089-7292402 28 พฤษภาคม 2556 

54 ณัฐพล วรรธนะภูติ ปลัดเทศบาล เมอืงหัวหิน 081-8901590 30  พฤษภาคม 2556 

55 นิเวศน นอยอ่ํา นายกเทศมนตรี เมอืงบางมูลนาก 081-8869649  6 มถุินายน 2556 

56 ศมานันท เหลาวณิชวศิษิฎ นายกเทศมนตรี เมอืงราชบุรี 081-6556077  7 มถุินายน 2556 

57 อรรคเดช แพภริมยรัตน ปลัดเทศบาล สมุทรสงคราม 089-6691396  7 มถุินายน 2556 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก จ 
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การอภธิานศัพทสีในงานวจัิย 

 

จากการศกึษาทฤษฎีและจิตวทิยาของสแีลวนัน้ สรุปไดวางานนพินธช้ินนี้ ประกอบดวยส ี

เขียว เปนสทีี่ใหความหมายตรงกับตัวแปรตนและตัวแปรตามที่ศกึษาเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ

ทองถิ่น ซ่ึงมีรายละเอียดความหมายของสแีละบันไดสดีังนี้       

 

PSYCHOLOGY OF 

GREEN  

 Green occupies more space in the spectrum visible to the human eye than 

most colors, and is second only to blue as a favorite color. Green is the 

pervasive color in the natural world, making it an ideal backdrop in interior 

design because we are so used to seeing it everywhere. 

The natural greens, from forest to lime, are seen as tranquil and 

refreshing, with a natural balance of cool and warm (blue and yellow) 

undertones. Green is considered the color of peace and ecology. However, 

there is an "institutional" side to green, associated with illness and 

government-issued green cards, that conjures up negative emotions, as do 

the "slimy" or "bilious" greens. 

 

XI. YELLOW-GREEN 

           
RGB : 173-255-47  RGB : 184-255-79  RGB : 191-255-97  RGB : 202-255-125  RGB : 216-255-159  RGB : 226-255-183

HEX :#ADFF2F HEX :#B8FF4F  HEX :#BFFF61  HEX :#14FF7D  HEX :#D8FF9F  HEX :#E2FFB7 

          
RGB : 230-255-193  RGB : 236-255-209  RGB : 243-255-225  RGB : 247-255-235  RGB : 249-255-239  RGB : 251-255-245 

HEX :#E6FFC1 HEX :#ECFFD1  HEX :#F3FFE1  HEX :#F7FFEB  HEX :#F9FFEF  HEX :#FBFFF5 

 

 

 

 

YG1 

 

YG2 

 

YG3 

 

YG4 

 

YG5 

 

YG6 

 

YG7 

 

YG8 

 

YG9 

 

YG10 

 

YG11 

 

YG12 
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Psychology 

of BLUE-

GREEN 

(Turquoise) 

(DV) 

 

BLUE-GREEN (Turquoise): Psychologically, turquoise represents clarity of 

thought and communication. It inspires self-expression, encouraging people to 

tune into their own needs. 

Physiologically, turquoise calms the emotions and recharges the spirit, 

invigorating depleted energy levels and inspiring positive thought.  

Turquoise is a beneficial color for any business related to communication, 

including teachers, trainers, public speakers, media communication and 

computer technology.  

Turquoise is a good color for health clinics and practitioners as it balances the 

emotions and calms the spirit. 

Using turquoise for cleaning products is ideal as it reflects cleanliness and purity 

without being too sterile.  

Too much turquoise creates indecision as people swing between the blue energy 

and the yellow energy that comprises turquoise. Balance it with either some 

red, pink, magenta or purple. 

Stairs of Blue-Green (Turquoise) 
 

           
RGB : 9-112-84 RGB : 12-146-111 RGB : 14-170-129 RGB : 16-194-147 RGB : 19-231-175 RGB : 63-239-193 

HEX : # HEX : # HEX : # HEX : # HEX : # HEX : # 

      
RGB : 100-242-205 RGB : 148-246-220 RGB : 174-248-229 RGB : 191-249-234 RGB : 220-250-244 RGB : 237-253-249 

HEX : # HEX : # HEX : # HEX : # HEX : # HEX : # 

  

เม่ือผูวจิัยทําการกําหนดสแีละบันไดสขีองสีพื้นฐานในงานวจิัยเรยีบรอยแลว ตอไปจะ

เขาสูการกําหนดอภิธานศัพทสขีองงานวจิัย โดยยกตัวอยางงานดุษฎีนิพนธเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางการบรหิารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

เทศบาลเมืองในประเทศไทย ดังที่กลาวมาขางตน โดยการอภิธานศัพทสีนั้นผูวิจัยกําหนดคาส ี

รหัสสีพรอมขนาดของตัวอักษรที่จะใชในแตละหัวขออยางละเอียด  ตามตัวอยางในตารางทีจ่1 

การกําหนดอภิธานศัพทสใีนงานวจิัย 

 

 

 

 

BG1 

 

BG2 

 

BG3 

 

BG4 

 

BG5 

 

BG6 

 

BG7 

 

BG8 

 

BG9 

 

BG10 

 

BG11 

 

BG12 
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ตารางท่ี 1 การกําหนดอภธิานศัพทสใีนงานวจัิย 

หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

รายละเอยีดเนื้อหา  0 0 0 BL1 

สวนอางองิในเนื้อความ  255 0 0 R1 

อักษรตัวยกของตัวแปรตน  173 255 47 YG1 

อักษรตัวยกของตัวแปรตาม  9 112 84 BG1 

พ้ืนหลังของวิทยานพินธทุกหนา  237 253 249 BG12 

องคประกอบของวิทยานพินธ      

1.  สวนตนของวิทยานพินธ           

1.1 หนาปกนอก   20-36 point 9 112 84 BG1 

14 170 129 BG3 

63 239 193 BG6 

148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

220 250 244 BG11 

  237 253 249 BG12 

  175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

2.30 255 193 YG7 

243 255 225 YG9 

249 255 239 YG11 

1.2 ใบรองปก กระดาษเปลา 255 255 255 White 

1.3 หนาปกใน   20-22 point 237 253 249 BG12 

1.4  หนาอนุมัติ 16-20 point 237 253 249 BG12 

1.5  บทคัดยอ 16-20 point 237 253 249 BG12 

1.6  กิตติกรรมประกาศ   16-20 point 237 253 249 BG12 

1.7  สารบัญ 16-20 point 237 253 249 BG12 

1.8 คํายอ สัญลักษณ และ 

     อภธิานศัพท  

16-20 point 237 253 249 BG12 

2.  สวนเนื้อหาของวิทยานพินธ      

บทท่ี 1 บทนํา    20 point 148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

      ของปญหา    

16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2.2 คําถามการวจิัย    16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2.3 วัตถุประสงคของการศกึษาวจิัย   16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 
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หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

2.4 ขอบเขตของการศกึษาวจิัย    16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2.5 นิยามศัพทเฉพาะ    16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2.6 ประโยชนท่ีจะไดรับ    16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

บทท่ี 2  การทบทวนวรรณกรรม   20 point 148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2.1 พัฒนาการของแนวความคดิการ

บรหิารงานทองถ่ิน 

16-18 point 202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

1) ตารางการสังเคราะห

พัฒนาการแหลงท่ีมา

ของตัวแปรตน  

14-16 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

230 255 193 YG7 

2) กราฟพัฒนาของ

แนวความคดิ 

14-16 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

230 255 193 YG7 

255 0 0 R1 

3) ตารางตัวแปร ดัชนี 

และตัวชี้วัด   

 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

230 255 193 YG7 

2.2 พัฒนาการของแนวความคดิ    

การบรหิารกิจการบานเมอืงท่ีดี 

16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

1) ตารางแหลงท่ีมาและ

ความหมาย  

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

2) ตารางการสังเคราะห

พัฒนาการ 

10-16 point 9 112 84 BG1 

14 170 129 BG3 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

255 0 0 R1 

3) ตารางตัวแปร ดัชนี 

และตัวชี้วัด  

10-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 
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หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

237 253 249 BG12 

2.3 งานวจิัยท่ีเก่ียวของ 16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

 1) ตารางขอคนพบ

ทางการวจิัยของ

นักวชิาการ 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

2.4 กรอบแนวความคดิของ

การศกึษา 

1) ตัวแบบการบรหิารงาน

เทศบาลเมอืงเพื่อบรรลุ

การบรหิารกิจการ

บานเมอืงท่ีดี 

12-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

63 239 193 BG6 

148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

230 255 193 YG7 

243 255 225 YG9 

249 255 239 YG11 

2.5 สมมติฐานของการวจิัย 16-18 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

1) ตัวแบบท่ี 2  

สมมติฐานท่ี  1 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

2) ตัวแบบท่ี 3  

สมมติฐานท่ี  2 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

3) ตัวแบบท่ี 4  

สมมติฐานท่ี  3 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 
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หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

4) ตัวแบบท่ี 5  

สมมติฐานท่ี  4 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

5) ตัวแบบท่ี 6 

สมมติฐานท่ี  5 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

6) ตัวแบบท่ี 7  

สมมติฐานท่ี  6 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

7) ตัวแบบท่ี 8 

    สมมติฐานท่ี  7 

14-16 point 9 112 84 BG1 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธวิีจัย    20 point 148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.1 แนวทางการวจิัย 16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.2 พื้นท่ีและประชากรการวจิัย 

 

16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

1) ตารางพื้นท่ีเปาหมายการ

วจิัย 

14-16 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2) ตารางประชากร 14-16 point 0 0 255 B1 

100 242 205 BG7 

191 249 234 BG10 
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หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

237 253 249 BG12 

3) กลุมตัวอยาง 

    ประชากร  

14-16 point 0 0 255 B1 

14 170 129 BG3 

148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

3.3 นิยามตัวแปรดวยดัชนี 16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

1) การนิยามตัวแปรตน 

   ดวยดัชนี 

14-16 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

2) การนิยามตัวแปรตาม 

    ดวยดัชนี 

14-16 point 9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.4 นิยามปฏิบัติการดัชนี            

และขอคําถาม 

16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

1) การนิยามปฏบัิติการดัชนี

ของตัวแปรตน         

ดวยตัวชี้วัด 

12-16 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2) ตารางการนิยาม

ปฏบัิติการดัชนี      

ของตัวแปรตน       

ดวยตัวชี้วัด 

12-16 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

3) ตาราง การนิยาม

ปฏบัิติการดัชนี     

ของตัวแปรตาม     

ดวยตัวชี้วัด 

12-16 point 9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.5 การสรางเครื่องมอืทางการวจิัย 16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

1) ตารางแบบสอบถาม

เก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคล 

14-16 point 9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

2) ตารางการสราง

เครื่องมอืการวจิัย   

จากตัวชี้วัดของดัชนี  

ตัวแปรตน  

10-16 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

3) ตารางการสราง

เครือ่งมอืการวจิัย   

10-16 point 9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 
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หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

จากตัวชี้วัดของดัชนี  

ตัวแปรตาม 
237 253 249 BG12 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมอืทางการวจิัย 

16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

1) ตารางผลการทดสอบ  

คาความนาเชื่อถือ 

(Reliability) 

10-16 point 9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

2) ตารางการสรางแบบ

สัมภาษณจากดัชนีของ

ตัวแปรตนและ ตัวแปร

ตาม 

10-16 point 9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

3) ตารางระดับการวัด 

และสถิติท่ีใชวิเคราะห

ขอมูลสวนบุคคล 

10-16 point 9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

4) ตารางเกณฑในการ  

แปลความหมายของ

คะแนนตัวแปรตน 

 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

5) ตารางท่ีระดับการวัด 

และสถิติท่ีใชวเิคราะห 

ตัวแปรตน 

 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

230 255 193 YG7 

243 255 225 YG9 

3.7 การรวบรวมขอมูล 10-16 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.8 การวเิคราะหขอมูล 10-16 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

1)  ตารางเกณฑในการแปล

ความหมายของคะแนน

ตัวแปรตน 

10-16 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

      

2)  ตารางเกณฑในการ

แปลความหมาย      

ของคะแนนตัวแปรตาม

10-16 point 9 112 84 BG1 

 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3)  ตัวแบบลักษณะ 10-16 point 175 255 47 YG1 



 

449 

หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

ความสัมพันธระหวาง

ตัวแปร Canonical 

202 255 125 YG4 

9 112 84 BG1 

174 248 229 BG9 

 237 253 249 BG12 

4)  ตารางลําดับขัน้ตอน 

คาสถิติและเกณฑท่ี

ใชอภปิรายผลสําหรับ

การวเิคราะห

ความสัมพันธ  

Canonical correlation 

10-16 point 9 112 84 BG1 

 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

 202 255 125 YG4 

5)  ตัวแบบเสนทาง

ความสัมพันธตาม

ทฤษฎสัีมประสิทธ์ิ

เสนทาง  
      (path coefficient theory) 

10-16 point 9 112 84 BG1 

 16 194 147 BG4 

 237 253 249 BG12 

    

บทท่ี 4  ผลการศกึษาวิจัย    20 point     

4.1 ผลการศกึษาของตัวแปรตน 16-18 point 175 255 47 YG1 

 202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

230 255 193 YG7 

243 255 225 YG9 

249 255 239 YG11 

4.2 ผลการศกึษาของตัวแปรตาม 16-18 point 9 112 84 BG1 

 14 170 129 BG3 

63 239 193 BG6 

148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

4.3 ผลของการทดสอบสมมติฐาน 16-18 point 173 255 47   YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

230 255 193 YG7 

243 255 225 YG9 

249 255 239 YG11 

9 112 84 BG1 

14 170 129 BG3 

63 239 193 BG6 

148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 



 

450 

หัวขอ 
ขนาดตัวอักษร 

(Fronts) 

คาสี 
รหัสสี 

R G B 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

บทท่ี 5  สรุป อภปิรายผลและ

ขอเสนอแนะ 

20 point 148 246 220 BG8 

5.1 สรุปผลการศกึษาวจิัย      14-18 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

5.2 การอภปิรายผลการศกึษา     14-18 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

5.3 ขอเสนอแนะ     14-18 point 175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

9 112 84 BG1 

191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.  สวนหลังของวิทยานพินธ 20 point     

3.1 ภาคผนวก (appendix)  16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.2 บรรณานุกรม (bibliography)   16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.3 ประวัติผูเขยีน (vitae) 16-18 point 191 249 234 BG10 

237 253 249 BG12 

3.4 ปกหลัง 20-36 point 9 112 84 BG1 

14 170 129 BG3 

63 239 193 BG6 

148 246 220 BG8 

191 249 234 BG10 

220 250 244 BG11 

237 253 249 BG12 

175 255 47 YG1 

202 255 125 YG4 

216 255 159 YG5 

3.5 สันปก 16-18 point 9 112 84 BG1 
 



 

ประวัติผูวจัิย 

 

ช่ือ - นามสกุล      นพินธ  ไตรสรณะกุล   

วัน/เดอืน/ปเกดิ       20 กันยายน  2498 

สถานที่เกิด             อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี  
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 มหาวทิยาลัยเกรกิ (พ.ศ. 2539) 

 

ประวัตกิารทํางาน   

ปลัดเทศบาลตําบลบางแพ ระดับ 6      

 จังหวัดราชบุร ี(พ.ศ. 2542) 

ปลัดเทศบาลตําบลสระโบสถ ระดับ 6     

 จังหวัดลพบุร ี(พ.ศ. 2543) 

ปลัดเทศบาลตําบลอินทรบุรี ระดับ 6      

 จังหวัดสงิหบุร ี(พ.ศ. 2546) 

ปลัดเทศบาลตําบลบางน้ําเช่ียว ระดับ 6   

 จังหวัดสงิหบุร ี(พ.ศ. 2547) 

ปลัดเทศบาลตําบลเขาพระ ระดับ 7                     

     จังหวัดสุพรรณบุร ี(พ.ศ. 2549) 

ปลัดเทศบาลตําบลบางน้ําเช่ียว ระดับ 7    

 จังหวัดสงิหบุร ี(พ.ศ. 2551) 

ปลัดเทศบาลตําบลลานสัก ระดับ 7                       

 จังหวัดอุทัยธาน ี(พ.ศ. 2552) 

ปลัดเทศบาลตําบลบางจัก ระดับ 8     

  จังหวัดอางทอง (พ.ศ. 2552) 

ปลัดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ระดับ 8   

      จังหวัดอางทอง (พ.ศ. 2553-ปจจุบัน)      
 

 


