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คํานํา 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจในผลการดําเนินงานในรอบปเพ่ือเปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานดานตาง ๆ            
ใหดียิ่งข้ึนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากผู มีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม และใหขอมูลท่ีเชื่อถือได              
แลวผูปฏิบัติงานสามารถนําไปแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการการใหบริการตอประชาชน                
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยงาน ผูใหบริการ ผูรับบริการ และสงผลดีตอระบบโดยรวม 

การดําเนินงานครั้งนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ท่ีไดใหความไววางใจ
และเชื่อม่ันในศักยภาพทีมงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร บุคลากรขององคกร                 
ท่ีอํานวยความสะดวกในทุกข้ันตอนของการประเมิน และท่ีสําคัญขอขอบพระคุณประชาชนกลุมตัวอยางจาก 
38 ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน ท่ีทําใหการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจบรรลุวัตถุประสงค 
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive  Summary) 

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ซ่ึงครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชน
และจัดสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา                  
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ             
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี 
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 โดยคณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน  
ซ่ึงภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 คิดเปนระดับผลการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80 ข้ึนไป มีคาเทากับ             
7 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.597) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ                          
มีความรวดเร็วเปนธรรม และระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชน ต่ําท่ีสุด คือ ระบบงานบริการ                            
มีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 (Χ  = 4.14±0.807) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี สูงท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการรับรู เสนอความคิดเห็น ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รองลงมา คือ กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง และใชทรัพยากร
อยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดี ต่ําท่ีสุด คือ คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะและกระตือรือรนในการแกปญหา 
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยรวมผู ตอบแบบสอบถามเพื ่อประเมินผลการปฏิบัต ิงาน                         
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 (Χ = 4.07±0.824) เม่ือพิจารณา                   
เปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงที่สุด คือ                  
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ 
………. 
การใหบริการของสถานธนานุบาลและการสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ  ตามลําดับ สวนประเด็นท่ี
มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําท่ีสุด คือ การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล           
 ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 (Χ = 4.05±0.803)              
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ



ข 

ชุมชน สูงท่ีสุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา คือ การจัดสวัสดิการ
ครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน และการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย   
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริม
ของคนในชุมชน และการพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง 
 ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมและพลังงาน โดยรวมผูตอบแบบสอบถาม            
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก      
มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.60 (Χ  = 4.08±0.832) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย             
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงท่ีสุด คือ การเก็บ-ขน                
ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม และการปรับปรุง            
ภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ําที่สุด คือ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม การรักษา
สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบ
บําบัดน้ําเสียในชุมชน และการรักษาความสะอาดในชุมชน 
 ดานการศึกษา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 (Χ  = 4.22±0.743) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล 
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือ
การอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาลสวน
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 
 ดานสาธารณสุข  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.780) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงท่ีสุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หรือโรคอ่ืน รองลงมา คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา และการสงเสริมใหประชาชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน                
ดานสาธารณสุข ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน 
 ดานการกีฬาและนันทนาการ  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 (Χ  = 4.09±0.803) เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ สูงที่สุด 
คือ  การจ ัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน รองลงมาคือ  การสง เ สริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน และการจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับ
เด็กและเยาวชน สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําท่ีสุด คือ 
การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน   
 ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวมผูตอบแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน         

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20 (Χ  = 4.21±0.798) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น
ท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนารองลงมาคือ 
การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และการสนับสนุนงบประมาณ 



ค 

ดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมผูตอบแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.60 (Χ  = 3.98±0.894) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน สูงท่ีสุด คือ 
การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวนเกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา 
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
ต่ําท่ีสุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน 
 ดานการจัดเก็บภาษี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.775) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น
ท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงท่ีสุด คือ การออกบริการประชาชนนอกสถานท่ีไดดี
เพียงใด รองลงมา คือ บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และกระบวนและข้ันตอน           
การยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็วสวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี            
ต่ําท่ีสุด คือ เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน 
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40   

(Χ = 4.07±0.824) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงท่ีสุด คือ การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย  
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ปรับปรุง 
          
สัญญาณจราจร/ตีเสนจราจร) และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนต่ําท่ีสุด คือ การจดัสายตรวจ อปพร. 
 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีประชาชน
ไดรับจากการดําเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล รองลงมา คือ ผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
นําไปสูการแกปญหา เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง ข้ันตอนการ
ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณของเทศบาล 5 ลําดับแรก
ตามลําดับ สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุในภาพรวมต่ําที่สุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาล  



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินผล 

 หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปพุทธศักราช 2540 การปกครอง                   
สวนทองถ่ินของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ท้ังนี้รัฐธรรมนูญไดกําหนดเจตนารมณ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง และกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินไดดวยตนเอง  
เชน การเลือกตั้งโดยตรงของผูบริหารทองถ่ิน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน 

 จากเจตนารมณดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับ
ประชาชนในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห การสาธารณสุข การจัดการศึกษา ฯลฯ               
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ดาน  
เพ่ือท่ีจะสามารถใหบริการสาธารณะเปนไปอยางมีสัมฤทธิผล  จากการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน             
ซ่ึงกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการของหนวยราชการตางๆ ตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนด โดยหนึ่งมิติในการประเมินไดแก การประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ เพ่ือเปนตัวชี้วัดถึงสัมฤทธิ์ผลของการใหบริการสาธารณะ 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบตามคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ (ก.พ.ร.) เสนอเก่ียวกับมาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนและ
ไดจัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรางวัลตามโครงการการบริการประชาชนขององคกรปกครอง            
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล พิจารณาคัดเลือกงานบริการและจัดทําขอเสนอ
การลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน เพ่ือนําไปลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อ.บ.ต.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนจังหวัด (ก.อ.บ.จ.) ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการสํารวจความพึงพอใจ
จากหนวยงานราชการหรือสถาบันกลาง เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และนําผลการสํารวจและ           
การประเมินผลการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาแกไขปรับปรุงและพัฒนา การใหบริการ
ประชาชนตอไป 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ                 
ประจําปงบประมาณ 2560  ใน 12 ดาน ซ่ึงคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการ
ประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
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ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬา
และนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนา   
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี และดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 1.2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 
 1.2.3 เพ่ือเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการบริการรวมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ
อยางตอเนื่อง 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

      1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  สํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ซ่ึงคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา                   
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ               
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี 
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

      1.3.2 ขอบเขตดานระยะเวลา    
              การศึกษาในครั้งนี้ เปนการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน โดยมีระยะเวลา               
ในการดําเนินการศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 29 กันยายน 2560 

       1.3.3 ขอบเขตประชากร  

             1) ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีมาขอรับหรือใชบริการ 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2560    

            2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีมาขอรับ

หรือใชบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2560 ท่ีไดมา

โดยการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 1,500 คน      
1.4 การดําเนินการ 

       การดําเนินการวิจัยนี้ คณะผูประเมินไดทําการแบงขอมูลในการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้   
 สวนที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ขอใชบริการของเทศบาลเมือง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 สวนท่ี 2 เปนการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560  ใน 12 ดาน โดยมีรายละเอียดใน
แตละข้ันตอนดังรูปท่ี 1.1    
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รูปท่ี 1.1 แสดงข้ันตอนในการดําเนินการประเมิน 

 

 

 

 

1.5 คําจํากัดความ    

              ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมือง อําเภอเมือง

กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ท้ังในสวนของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของเทศบาลและความพึงพอใจ            

ในดานตาง ๆ โดยรวมความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ บริการท่ีไดรับ 

ซ่ึงตีความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม   

              การบริการสาธารณะ คือ การบริการท่ีองคภาครัฐตองจัดทําข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชน และใหบริการแกประชาชนทุกคน โดยไมเจาะจงเฉพาะเพียงบางคนบางกลุมเทานั้น  

 

1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชากรท่ีดําเนินศึกษาประเมิน 

 
ศึกษาเกณฑการประเมิน 

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

การดําเนินการไดขนาดกลุมตัวอยาง 
 

 
กําหนดเกณฑในการประเมิน 

สํารวจและรวบรวมขอมูล 
ดานความพึงพอใจ 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห 

กับเกณฑในการประเมิน วิเคราะหและประมวลผลขอมูล 

 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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 1.6.1 ทราบระดับคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด

กาฬสินธุ โดยวัดจากรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   

 1.6.2 สามารถนําผลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน   

 1.6.3 สรางมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกสวนเพ่ือประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน

และองคกร 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ  

จังหวัดกาฬสินธุ ทางคณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิด             

ในการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือใหผลการประเมินท่ีไดสามารถนําไปใชพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ตามลําดับดังนี้   

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.2 ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.3 หลักประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.4 วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน 

   2.1.6 วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติงาน 

   2.1.7 ลักษณะของการประเมินท่ีดี 

   2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 

   2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

   2.2.2 การประเมินประสิทธิผล 

  2.3  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

   2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

   2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.2 หลักการของการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.3 องคประกอบของการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.7 การปกครองทองถ่ินในรปูแบบเทศบาล 

   2.4.8 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวดักาฬสินธุ 

  2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.6 กรอบแนวคิด 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากขอมูล
สารสนเทศท่ีไดจากการวัดผล การประเมินมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนท้ังแนวต้ังและแนวนอน            
การพัฒนาชุมชนในแนวตั้ง คือ การพัฒนาท่ียกมาตรฐานการครองชีพ หรือการเพ่ิมโอกาสชีวิตของประชากร
ในชุมชน สวนการพัฒนาในแนวนอนเปนการพัฒนาเพ่ือแพรกระจายความเจริญไปให ท่ัวท้ังชุมชน             
การประเมินมีการพัฒนาการเปนลําดับข้ันโดยพัฒนาการตามแนวคิด ฉะนั้นการประเมินจึงอาจเปน                
การประเมินจากภายนอกซ่ึงเปนการตัดสินคุณคาในสิ่งท่ีประเมินวาเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายมากนอย
เพียงใด หรืออาจประเมินภายใน โดยบุคลากรในองคกรเองเปนการประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไข                   
เนนการประเมินเพ่ือพัฒนา (สํานักมาตรฐานการศึกษา.  2545 : 1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการประเมิน
จากภายนอก เพ่ือไดนําขอมูลสําหรับผูปฏิบัติงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ สําหรับนําไปใชในการปรบัปรุงแกไขและประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตองตอประชาชนตอไป 

 2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบวาการทํางานไดผล
อยางไรหรือไม การดําเนินงานแตละข้ันตอนมีจุดบกพรองควรแกไขอยางไร ทําใหผูมีสวนรวมรับผิดชอบ
สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน ท้ังในปจจุบันและการปรับปรุงในอนาคตให
มีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายอยางแทจริงได และไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของการประเมินไว ดังนี้ 
  ไพฑูรย พรหมเสนา (2545 : 23 - 24) ไดกลาวถึงการประเมิน หมายถึงกระบวนการท่ีมุงแสวงหา
คําตอบคําถามท่ีวา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแตตนหรือไมและระดับใด 
มีผูใหความหมายของการประเมินไวดังนี้ 
   Crondach (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
หมายถึง การเก็บรวบรวมเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ 
  Alkin (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายไววา การประเมินหมายถึง กระบวนการ
ของการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกขอมูลท่ีเหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปขอมูลเพ่ือใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชเปนแนวทางในการเลือกทางปฏิบัติตาง ๆ 
  สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 1971,  อางถึงในสํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 9) กลาววา   
การประเมินผล หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูลท่ีเปนประโยชนซ่ึงจะชวยการตัดสินใจท่ีดี  
สําหรับทางเลือกท่ีเปนไปไดหลาย ๆ ทาง 
  สมหวงั พิธิยานุวัฒน (2544 : 20-21) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใชดุลยพินิจ 
และหรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลท่ี
วัดไดกับเกณฑท่ีกําหนดไว และการประเมิน หมายถึง กระบวนการท่ีกอใหเกิดสารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพ่ือ
ชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจได ตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ไพศาล หวังพานิช (อางอิงจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 2) กลาววา การประเมิน 
หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือของกิจกรรมใด ๆ 
เพื่อกําหนดคุณคา คุณภาพ ความถูกตอง เหมาะสม โดยอาศัยเกณฑเปนหลัก สรุปไดวา การประเมิน คือ  
การพิจารณาหรือกําหนดคุณคาสิ่งตาง ๆ ตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง 
   สมคิด พรมจุย  (2542 : 27 - 28) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดสารสนเทศ 
เพ่ือชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน 
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ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์วามีมากนอยเพียงใด เปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ 
โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 : 113 - 114) กลาววาในการประเมินคาสิ่งใดก็ตามจะตอง
ประกอบดวย สวนประกอบการ(Performance) ท่ีไดจากการวัด กับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการนั้น 
โดยการเปรียบเทียบสวนประกอบการท่ีไดจากการวัดกับเกณฑการประเมิน  
  เกียรติกอง คุมไพโรจน  (2542 : 11) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ            
การวัดผลการทํางานของลูกจางคนหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานท่ีประสงคจะไดรับของแตละชิ้นงาน  
และนําผลสรุปของแตละชิ้นงานมาแปรคารวม คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช หรือใชไมได 
  ผุสดี รุมาคม (2542) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการท่ีดําเนิน
ไปอยางตอเนื่องในการประเมินผลและบริหารพฤติกรรมและผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  
โดยท่ัวไปการประเมินจะถูกดําเนินการโดยผูบังคับบัญชาโดยตรงและผลของการประเมินนี้จะถูกพิจารณา
ทบทวนโดยผูบังคับบัญชาท่ีอยูเหนือข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง 
  สรุปไดวา การประเมินผลมีความหมายใน 3 ลักษณะ ลักษณะท่ี 1 เปนการใหความหมายในเชิง
การตัดสินคุณคาจากความคิดเห็นเปนความหมายท่ีเนนการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยความคิดความรูสึก
ของผูประเมินเปนผูตัดสิน ลักษณะท่ี 2 เปนการใหความหมายในเชิงตัดสินคุณคาจากเกณฑท่ีกําหนด               
ไมข้ึนอยูกับความคิด ความรูสึก ความรู ประสบการณของผูประเมิน แตข้ึนกับเกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนา  
และลักษณะท่ี 3 เปนการใหความหมายในเชิงกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงจะเนนความสําคัญ
ของกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ดังนั้นในการประเมินจะตองพิจารณาใหครอบคลุม
ตัวแปรเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะขอมูลในเชิงคุณภาพท่ีไมสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ                   
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงประเมินในลักษณะท่ี 1 เปนการประเมินท่ีตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากความคิดเห็น ความรูสึกของประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวท้ังในดานปริมาณและคุณภาพภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว            
อยางแนนอน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกันและใหความเปนธรรม              
โดยท่ัวกัน 
 
 

 2.1.2 ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ประเวศ มหารัตนสกุล (2545 :70 - 73)  กลาววา  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด 
สมัยใหมมีองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน (results oriented) 
ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (focus on goals or objectives) และตองมีสวนรวมกับผูบังคับ
บัญชาในการกําหนดเปาหมายงาน (mutual goal setting between supervisor and employee) ท้ังนี้
เพราะเชื่อวาเม่ือพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานเพ่ือใชเปนเกณฑวัด
ความสําเร็จของการทํางานแลว วิธีการเชนนี้จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และทําใหมี                
ความกระตือรือรนท่ีจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย ชวยลดความสับสนในการทํางาน เพราะพนักงานจะรูวา             
จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลเุปาหมาย 
  อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546 : 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญท้ัง 
ตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคกรดังนี้คือ 
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   1. ความสําคัญตอพนักงาน พนักงานยอมตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปน        
อยางไรมีคุณคาหรือไมเพียงใดในสายตาของผู บังคับบัญชา มีจุดบกพรองท่ีควรจะตองปรับปรุงหรือไม             
เม่ือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรู การปฏิบัติงานเปนอยางไร            
หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดท่ีควรจะคงไวและสวนใด
ควรจะปรับปรุง พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีอยูแลวก็จะไดเสริมสรางใหมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งข้ึน 
   2. ความสําคัญตอผูบังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ยอมสงผลตอ               
การปฏิบัติงานโดยสวนรวมในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จึงมีความสําคัญตอผูบังคับบัญชา เพราะจะทําใหรูวาพนักงานมีคุณคาตองานหรือตอองคกรมากนอยเทาใด 
จะหาวิธีสงเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของใตบังคับบัญชาอยางไร ควรจะใหทําหนาท่ีเดิม               
หรือสับเปลี่ยนโอนยายหนาท่ีไปทํางานใด จึงจะไดประโยชนตอองคกรยิ่งข้ึน หากไมมีการประเมินผล                
การปฏิบัติงานก็ไมสามารถจะพิจารณาในเรื่องเหลานี้ได 
   3. ความสําคัญตอองคกร เนื่องจากผลสําเร็จขององคกรมาจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน ดงันั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะทําใหรูวาพนักงานแตละคนปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมายจากองคกรอยูในระดับใด มีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง เพ่ือองคกรจะไดหาทางปรับปรุง
หรือจัดสรรพนักงานใหเหมาะสมกับความสามารถซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีประโยชนตอการบริหารงานดังท่ี             
กลาวมา หนวยงานตาง ๆ จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึนภายในหนวยงานของตน การวาง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ เพ่ือปองกันมิให
เกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมาในภายหลังจากท่ีนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช เชน การตอตาน
จากผูบังคับบัญชาท่ีทําหนาท่ีประเมิน การไมยอมรับของพนักงานผูรับการประเมิน การไมสามารถสรุปผล         
การประเมินไดหลังจากท่ีทําการประเมินแลว เปนตน 
 

 2.1.3  หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล (2541 : 9 - 13) ไดเสนอแนวคิดและหลัก 
ในการประเมินผลหนวยงานภาครัฐในระบบเปด ไวดังนี้ 
    1. เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน 
   2. มุงเสนอผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผล เพ่ือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายหรือทบทวนปรับปรุงมาตรการตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
   3. เปนเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ เพ่ือมุงหรือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหหลักประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความเปนธรรมและคุณภาพความพึงพอใจ และ
มุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. เปนกิจกรรมทางการเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย   
การดําเนินนโยบายและตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายของรัฐ 
   5. เปนการสงเสริมสิทธิของประชาชนในการรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะตลอดจนสิทธิ
ในการรับรูขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนท่ีจะดําเนินโครงการ 
  จากแนวความคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา การประเมินผลการดําเนินงานมีความสําคัญ                  
ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา และตอพนักงานในการนําผลการประเมินมาพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมาย                 
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ท่ีวางไว โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเพ่ือมุงหรือตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน โดยมุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2.1.4  วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ผุสดี รุนาคม (2542 อางถึงใน ศิริพร เพ็ชรมณี, ม.ป.ป) ไดกลาววา การประเมินการปฏิบัติงาน
ถูกนํามาใชเก่ียวกับการตัดสินใจและการใหแนวทางกับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาตามปกติ กําหนด
วัตถุประสงคของการประเมินไวดังนี้ 
   1. วัตถุประสงคดานการประเมิน (Evaluative Objectives) การตัดสินใจท่ีปกติธรรมดา
ท่ีสุดตามวัตถุประสงคดานการประเมินเก่ียวของกับเรื่องคาตอบแทนการประเมินการปฏิบัติงานมักจะมี
ผลกระทบสองสวนตอคาตอบแทนในอนาคตในระยะสั้น การประเมินการปฏิบัติงานจะกําหนดความสามารถท่ี
จะตองมีเพ่ิมข้ึนในปตอไป สวนในระยะยาวการประเมินการปฏิบัติงานจะกําหนดวาพนักงานคนใดจะไดรับ
การเลื่อนตําแหนงซ่ึงไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน การตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานจะไดรับ
ผลกระทบจากการประเมิน การปฏิบัติงานเชนเดียวกัน  เนื่องจากผูบริหารจะตองตัดสินใจเก่ียวกับการเลื่อน
ตําแหนง การลดตําแหนง การโยกยาย และการใหออกจากงานการประเมินการปฏิบัติงานยังสามารถถูก
นําไปใชในการประเมินระบบการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุพนักงาน โดยการเปรียบเทียบ                     
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกับคะแนนสอบคัดเลือกในขณะท่ีเปนผูสมัครงาน 
   2. วัตถุประสงคดานการพัฒนา (Developmental Objectives) การใหขอมูลยอนกลับ
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เปนความตองการดานการพัฒนาในเบื้องตน เนื่องจากพนักงานเกือบทุกคนตองการท่ี
จะทราบวาผูบังคับบัญชารูสึกอยางไรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพวกเขา แรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จะเพ่ิมข้ึนเม่ือพนักงานไดรับขอมูลยอนกลับท่ีเสนอแนะเปาหมาย ซ่ึงสงเสริมความกาวหนาของงานอาชีพ              
ในอนาคต การประเมินการปฏิบัติงานดานการพัฒนาจะมุงไปท่ีการใหทิศทางกับการปฏิบัติงานในอนาคต              
แกพนักงานเปนสําคัญ ขอมูลยอนกลับดังกลาวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนในการปฏิบัติงานท่ีผานมา
และกําหนดวาพนักงานควรจะใชแนวทางใด เพ่ือท่ีจะปรับปรุงใหดีข้ึน ผลท่ีไดจากการประเมินการปฏิบัติงาน
ท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเก่ียวกับการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงาน                  
ท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ย อาจจะสงสัญญาณใหเห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีจะตองทําใหมีจุดแข็งโดยอาศัย              
การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาจะตองแยกปญหาการปฏิบัติงานและ
นอกการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาจะตองแยกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผลจากการขาด
ความสามารถหรือทักษะออกจากปญหาท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ 

 2.1.5  แนวคิดและรูปแบบการประเมิน 
  แนวคิดและรูปแบบการประเมินชวงแรก ๆ ไดมีการนํามาใชในการประเมินโครงการท่ีเก่ียวกับ
การจัดการศึกษา อาทิ ไทเลอร ครอนบาค เปนตน จนกระท่ังไดมีนักประเมินรุนใหม ๆ ท่ีมีความพยายามท่ีจะ
พัฒนาแนวคิดและรูปแบบการประเมินใหอยูในลักษณะท่ัว ๆ ไปท่ีผูประเมินจะสามารถเลือกไปประยุกตใชใน
การประเมินโครงการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงแนวคิดและรูปแบบการประเมินท่ีไดนําไปใชในการประเมิน
โครงการท่ีสําคัญและไดนําเสนอในท่ีนี้มีดังนี้ (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 86 - 91) 
   1. แนวคิดรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation  Idrologiesand 
Model) สคริพเวน ไดกําหนดความหมายของการประเมิน “การประเมิน เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ                  
การรวบรวมขอมูลการตัดสินใจเลือกใชเครื ่องมือ เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล และการกําหนดตัวชี้วัด                    
และเกณฑการประเมิน” โดยไดจําแนกประเภทของการประเมินออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
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   -  การประเมินยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินท่ีใชเปาหมายของโครงการเปนเกณฑ 
ในการพิจารณาวาการดําเนินการนั้นบรรลุเปาหมายของโครงการหรือไมโดยแบงการประเมินเปน 2 ระยะ คือ 
    (1) การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation)  มีเปาหมายของ                   
การประเมินเพื่อหาขอดี ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปไวเปนแนวทาง               
ในการพัฒนาการดําเนินการโครงการระยะตอไป 
    (2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) มีเปาหมาย คือ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  
เม่ือโครงการสิ้นสุดแลว  ซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดคุณคาความสําเร็จของโครงการ ท่ีจะสามารถนําไปใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
   -  การประเมินท่ีไมยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินท่ีไมไดมุงเนนเฉพาะผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนตามเปาหมายเทานั้น แตจะนําผลกระทบอ่ืน ๆ มารวมพิจารณาในการตัดสินคุณคาดวยระบบคุณธรรม 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีสามารถรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากกลุมเปาหมาย            
ท่ีมีความซับซอน ดังนั้น การประเมินตามแนวทางนี้ควรท่ีจะมีการออกแบบการประเมินใหมีความยืดหยุน          
ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณคาอันจะชวยสงเสริมใหการประเมินโครงการมีประสิทธิภาพ ในสวนท่ีจะใช
ขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากกวา แตมีความยุงยากท่ีเกิดข้ึน คือ การพิจารณาอยาง
ครอบคลุมในการดําเนินการโครงการใด ๆ ท่ีตัวชี้วัด เกณฑ และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินจะระบุเปน
แนวทางท่ีชัดเจนไดคอนขางยากนอกจากนี้ สคริพเวน ไดจําแนกการประเมินตามสิ่งท่ีประเมินออกเปน 2 
ลักษณะ ไดแก 
    (1) การประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่งท่ี
เก่ียวของกับโครงการ อาทิ จุดประสงคโครงการ เนื้อหา หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช เปนตน                
ซ่ึงอาจกลาวไดวาการประเมินวิธีการนี้เปนการประเมินเพ่ือเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่มดําเนินการโครงการ 
    (2) การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) เปนการประเมินในสวนที่ผลของ
การดําเนินโครงการมีตอผูรับบริการจากโครงการ 
   2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเสตก (Stake’s Concepts and model of  
Evaluation) เสตก ไดกลาวถึงการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายแลวนํามา
จัดใหเปนระบบท่ีม่ีความหมายในการประเมิน โดยไดนําเสนอรูปแบบการประเมินเคาทิแนนซ (Stake’s  
Countenance model) โดยไดกําหนดการประเมินเปน 2 มิติ ไดแกมิติท่ี 1 มิติในแนวตั้ง จําแนกออกเปน 3 สวน 
ไดแก 
    1. สิ่งนํา (Antecedents) หมายถึง สภาพของสิ่งตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวกอนท่ีจะดําเนินการ
โครงการ 
    2. การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง การดําเนินการของโครงการตามจุดประสงคท่ี
กําหนดไว 
    3. ผลผลิต (Outcome) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีการดําเนินการโครงการ                  
มิติท่ี 2 มิติในแนวนอน ท่ีจําแนกออกเปน 2 สวน ไดแก 
     สวนท่ี 1 สวนของการบรรยาย (Description) หมายถึง สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ี
ตองการใหเกิดข้ึนท่ีสามารถสังเกตได จําแนกออกเปนสวนยอย ๆ 2 สวน ไดแก 
      -  ความมุงหมายท่ีคาดหวัง หรือตองการใหเกิดข้ึน 
      -  ผลท่ีเกิดข้ึน 
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     สวนท่ี 2 สวนของการตัดสิน (Judgment) หมายถึง สภาพของการตัดสินใจ           
เชิงประเมินจําแนกออกเปนสวนยอย ๆ 2 ลักษณะ ไดแก 
      -  มาตรฐาน ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเทียบผลท่ีเกิดข้ึนวามีคุณภาพในระดับใด 
      -  การตัดสินใจ เปนการนําผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงเสตกได
นําเสนอความสัมพันธและสอดคลองของการใชเมตริกท้ังสอง 
   3. แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) “การประเมิน”              
ตามความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผลขอมูล และการจัดระบบสารสนเทศ               
ท่ีมีประโยชนเพ่ือนําเสนอขอมูลตอผูมีอํานาจการตัดสินใจ หรือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการเลือก
การดําเนินการโครงการ ซ่ึงอัลคินไดจําแนกการประเมินตามจุดประสงคของการใชผลการประเมินเปน 4 สวน 
ไดแก 
    -  การประเมินระบบ เพ่ือกําหนดจุดประสงคของโครงการ เปนการประเมินกอนเริ่ม
ดําเนินโครงการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
    -  การประเมินวางแผนโครงการ เปนการประเมินเพ่ือหาแนวทาง หรือวิธีการท่ีจะสงเสริม
ใหการดําเนินการโครงการใหบรรลุจุดประสงค   
    -  การประเมินระหวางดําเนินการ เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาการดําเนินโครงการ
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดใหหรือไม หรือการดําเนินการอยูในข้ันตอนท่ีควรจะเปนมากหรือนอยเพียงใด 
    -  การประเมินเพ่ือพัฒนางาน เปนการประเมินเพ่ือแสวงหารูปแบบแนวทาง หรือ
ขอเสนอแนะ ในการท่ีจะสงเสริมใหโครงการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพการประเมินเพ่ือรับรองผลงาน  
ยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ เปนการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการที่เปนแนวคิดพื้นฐานของ              
การประเมินโครงการแตยังขาดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน ทําใหแผนการเผยแพรยังอยูในวงแคบ ๆ เทานั้น 
   4. แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation) โพรวัสไดกลาวถึง
ความหมายของการประเมินวา เปนการกําหนดเกณฑ มาตรฐาน และการคนหาชองวางระหวางสิ่งท่ีเกิดข้ึน
จริงกับเกณฑมาตรฐาน เพ่ือเปนใชเปนตัวชี้วัดขอบกพรองของโครงการ และนํารูปแบบการประเมิน                            
ความสอดคลองท่ีเปนกระบวนการของการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนทุกข้ันตอน และจะมีการพิจารณาความแตกตางระหวางสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับมาตรฐาน 
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุง แกไขการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพซ่ึงโพรวัสไดจําแนกข้ันตอน
ของการประเมินโครงการประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี ้
    -  การบรรยายโครงการ เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการท่ีตองการประเมิน ไดแก  
ปจจัยเบื้องตนกระบวนการ และผลผลิต 
    -  การประเมินการดําเนินการของโครงการ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการโครงการเปน
อยางไร  และมีอะไรบางท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ 
    -  การประเมินกระบวนการของโครงการ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการของโครงการวาได
บรรลุจุดมุงหมายในแตละสวนมากหรือนอยเพียงใด 
    -  การประเมินผลผลิตของโครงการ เพ่ือตรวจสอบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนตามจุดมุงหมายของ
โครงการ 
    -  การประเมินคาใชจายและผลกําไร เพื่อเปรียบเทียบคาใชจายกับผลที่ไดรับวา              
มีความสมเหตุ สมผลกันมากหรือนอยเพียงใด 
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   5. แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPPModel)  

สตัฟเฟลบีม กลาววา “การประเมิน เปนกระบวนการของการระบุ หรือขอกําหนดขอมูลท่ีตองการ รวมท้ัง   

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหใหเกิดสารสนเทศท่ีมีประโยชน  

เพ่ือนําเสนอสําหรับใชเปนทางเลือกในการตัดสินใจ” โดยมีแนวความคิดพ้ืนฐานการดําเนินกิจกรรมของ

โครงการ การตัดสินใจ การประเมินโครงการ 

    -  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินกอน                  

การดําเนินโครงการเพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล  ความจําเปนท่ีตองดําเนินโครงการประเด็นปญหา และ

ความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ 

    -  การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา   

ความเหมาะสมของความพอเพียงของทรัพยากร อาทิ จํานวนคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณรวมท้ังเทคโนโลยี

และแผนการของการดําเนินการโครงการ 

    -  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน เพ่ือหาขอบกพรอง

ของการดําเนินการ  จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน 

    -  การประเมินผลท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับจุดประสงคของโครงการ รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือ

ปรับเปลี่ยนโครงการนอกจากนี้ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ีประเมิน ดังนี้ 

     1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decision) เปนการตัดสินใจท่ีใชขอมูล

จากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีไดนําไปใขในกําหนดจุดประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนการ

ดําเนินการ 

     2. การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decision) เปน  

การตัดสินใจท่ีใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผน

และปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     3. การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ (ImplementingDecision)เปนการตัดสินใจ

ท่ีใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการเนินการใหเปนไปตามแผนและปรับปรุง

แกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เปนการตัดสินใจท่ีใช

ขอมูลจากการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาการยุติ ลมเลิก หรือปรับขยายโครงการท่ีจะนําไปใชใน

โอกาสตอไป 

    สมคิด  พรมจุย (2544)  สุพักตร  พิบูลย (2544) และธเนศ  ขําเกิด (2545) ไดเสนอการ 

แบงรูปแบบการประเมินออกเปน 3 กลุม คือ 

1) รูปแบบการประเมินท่ีเนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบท่ีเนน 

การตรวจสอบผลท่ีคาดหวังวาเกิดข้ึนหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไวในจุดมุงหมายเปนหลัก 

ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler)  ครอนบาค (Cronbach) เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) เปนตน 
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2) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคา (Judgemental Evaluation Model) เปน 

รูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของโครงการ 

ไดแก รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) สคริฟเวน (Scriven)  โพรวัส (Provus) เปนตน 

3) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ(Decision-Oriental Evaluation)  เปนรปูแบบ 

การประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดขอมูล และขาวสารตางๆ เพ่ือชวยใหผูบริหารในการตัดสินใจเลือก

ทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของเวลช (Welch) สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

อัลคิน (Alkin) เปนตน 

            การฝกอบรมเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูรับการอบรมไดเพ่ิมพูนประสบการณดานความรู    

ความเขาใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในทางท่ีดีข้ึน 

 2.1.6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (2551 : 26) การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
ประกอบดวยการประเมินปจจัยอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ           
การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินท้ังสององคประกอบจะถูกนํามาใชในการคํานวณสรุป
คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
   1. การประเมินผลสัมฤทธิ ์
    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพ้ืนฐานเปนการประเมินท่ีพิจารณาจาก            
ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goal) มากนอยเพียงใดท้ังนี้                
ผูปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติงานไดผลท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
สูงกวาผูท่ีปฏิบัติไดผลท่ีดอยกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key 
Performance Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพ่ือเปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน  
โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานงของผลหรือสิ่งท่ีตองการใหบรรลุผล ภายหลังจากท่ีผูปฏิบัติจน
ครบรอบการประเมินแลวก็ประเมินโดยเทียบผลท่ีทําไดจริงกับเกณฑคาเปาหมายท่ีตั้งไว เพ่ือสรุปเปนคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
    การตั้งตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) จากบนลงลางเปนการกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานโดยการทยอยกําหนดจากระดับสูงไปสูระดับตาง ๆ การดําเนินการโดยวิธีนี้
จะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีระดังสูงสุดของหนวยงานเปน จุดตั้งตนจากนั้นจะกระจาย
ตัวชี้วัดลงไปสูหนวยงานและบุคลากรตามระดับชั้นตาง ๆ จากผูบริหารระดับกรมไปสูผูบริหารระดับกองหรือ
สํานักไปสูระดับฝาย และผูปฏิบัติงานระดับตาง ๆ การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง                       
เปนแนวทางท่ีพัฒนาข้ึนจากแนวคิดท่ีวา ผลสําเร็จขององคกรหรือหนวยงาน คือ ผลรวมของความทุมเทของ  
ผูปฏิบัติทุกคนในหนวยงาน การท่ีผูบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ี
วางไวนั้นจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งผูใตบังคับบัญชาควรจะตอง
ปฏิบัติไปในเปาประสงคของตนท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามเปาประสงคของผูบังคับบัญชา ซ่ึงท่ีสุด
แลวจะรอยรวมข้ึนไปผลักดันความสําเร็จของหนวยงานนั่นเอง ดวยเหตุนี้ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
ผูบังคับบัญชาควรถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตาง ๆ ไลเรียงตามลําดับชั้นในองคกร การถายทอดตัวชี้ววัดผล
สําเร็จของงานจากบนลงลาง สามารถกระทําไดดวย 3 แนวทาง 
    1. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง 
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    2. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานโดยแบงคาตัวเลขเปาหมาย 
    3. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเพียง
บางดาน 
    เม่ือไดถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง พรอมคาเปาหมายแลวผูปฏิบัติงานจะ
ทราบถึงตัวชี้วัดและคาเปาหมายในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงเชื่อมโยงกับเปาหมายของผูบังคับบัญชา              
ในระดับท่ีสูงข้ึนไป ในกระบวนการประเมินผลการฏิบัติงานประจําป ก็ใหพิจารณาผลสําเร็จของงาน                  
ท่ีเกิดข้ึนจริงตามตัวชี้วัดท่ีตกลงกันไว ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไวก็จะไดคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
   2. การประเมินสมรรถนะ 
    สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งท่ีผูปฏิบัติแสดงออก
ในระหวางการปฏิบัติงาน อันเปนผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจท่ีสงผลตอความสําเร็จใน             
การปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีรับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงดวยดี การประเมินสมรรถนะก็คือ การประเมินวา
ผูปฏิบัติงานนั้น ๆ ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะทอนสมรรถนะท่ีควรจะเปนของตําแหนงนั้นหรือไมประการใด 
หากผูปฏิบัตินั้นไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมท่ีควรจะเปนแลว ยอมถือไดวา              
ผูปฏิบัตินั้น ๆ มีสมรรถนะไดตามตําแหนงท่ีรับผิดชอบ การท่ีทําไดตามพฤติกรรมท่ีควรจะเปนหรือไมนั้น  
ยอมสงผลถึงผลการปฏิบัตินั้น ๆ 
    การนําแนวคิดของสมรรถนะไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กระทําได           
โดยการจัดสรางเปนพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึง
พฤติกรรมท่ีแสดงสมรรถนะในแตละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะตาง ๆ การประเมินสมรรถนะเปนการนํา
พจนานุกรมสมรรถนะมาใชกับการประเมินโดยนําพฤติกรรมท่ีระบุไวในสมรรถนะในแตละเรื่องมาใชเปน
เกณฑในการประเมิน 

 2.1.7 ลักษณะของการประเมินท่ีดี 
   การประเมินงานเก่ียวกับการประเมินผล นับวามีความสําคัญซ่ึงผลของการประเมินมีความ
นาเชื่อถือ มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับและเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการยอมรับผลการประเมินเพ่ือนํา
ขอมูลไปปฏิบัติและดําเนินการตอไป ดังนั้น การประเมินท่ีดีจะตองมีลัษณะดังท่ี  บุญธรรม จิตอนันต (2540 : 
91-92) สรุปไวดังนี้ 
    1. มีความเท่ียงตรง (validity) หมายถึง ความเท่ียงตรงภายใน (internal validity) คือ
ขอมูลและสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินมีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงคของการประเมิน 

    2. ความเท่ียงตรงภายนอก (External validity) คือ ผลของการประเมินสามารถนําไปใช

ไดกับการฝกอบรมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับการฝกอบรมท่ีประเมิน 

    3. มีความเชื่อม่ัน (Reliability) คือขอมูลท่ีได รวมถึงผลการประเมินมีความคงเสนคงวา

ไมวาใหใครเก็บขอมูลและแปลขอมูล 

    4. มีความตรงตามวัตถุประสงค (Objectivity) คือ วิธีดําเนินการประเมินผลการประเมิน

มีความชัดเจน ผและมีผลการประเมินผลท่ีตรงกันและมีความเขาใจตรงกัน 

    5. มีความครอบคลุมเรื่องที่ตองการประเมินอยางครบถวน คือ สามารถประเมินผล                

การประเมินครอบคลุมตามเนื้อหาไดโดยมุงเนนความครอบคลุมประเด็นท่ีประเมิน 
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    6. มีความสะดวก และประหยัด อีกท้ังมีความเปนไปไดสูง 

    7. ตองใหผลประเมินเปนท่ียอมรับ (Creditability) ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ คือ ผลการประเมิน

ควรมีความนาเชื่อถือ ตรงตามและสอดคลองกับความเปนจริงของสถานการณหรือเรื่องท่ีตองการศึกษา 

    8. ตองใหผลการประเมินแกผูบริหารไดทันทวงที (timeliness)  

    9. ใชเวลาในการเก็บขอมูลจากการประเมินใหนอยท่ีสุด 

    10. มีการผสมผสานกับกิจกรรมการประชุมมากท่ีสุด 

    11. มีการวางแผนการประเมิน ตลอดจนกําหนดแผนการประเมิน (evaluation 

schedule) เปนข้ันตอน 

 2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จะมีประโยชนตอการบริหารงานบุคคลขององคกรมากนอย
เพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวา ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ืออะไรและองคกรไดนําผล
การประเมินไปใชประโยชนอยางจริงจังหรือไม โดยท่ัวไปประโยชน ท่ีพึงไดรับจากการประเมินผล               
การปฏิบัติงานซ่ึงนักวิชาการหลายทาน (อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกรม, 2539 ; ผุสดี รุมาคม, 2542 ;              
อางถึงในอัญชลี บุญชวยเหลือ, 2551, หนา 11) ไดกลาวไวดังนี้ ทําใหการพิจารณาความดีความชอบ                   
การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยายและการไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม 
    1. ทําใหการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยายและ
การไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม 
    2. ทําใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
    3. ใชในการกําหนดโครงการเพ่ือนําไปพัฒนาบุคลากรไดตามเปาหมาย 
    4. ทําใหพนักงานทราบจุดเดนจุดดอยของตัวเองและทราบวาตนเองอยูในระดับใด 
    5. เปนเครื่องจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
    6. สงเสริมความเขาใจและสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ 
    7. ใชขอมูลในการจัดทําแผนดานบุคลากรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
    8. ชวยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
    9. ชวยแกไขขอผิดพลาดในการออกแบบงาน 

 2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการฏิบัติงานนั้น แมวาผูประเมินจะทราบถึงรูปแบบวิธีการประเมินอยางแจมชัด
บางครั้งก็ยังพบปญหาและขอบกพรอง อาจเกิดจากระบบรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงตองพิจารณา
อยางรอบครอบ  
  เคสเตตเตอร (Castetter, 1976 อางถึงใน วาสนา จันทรแสงสวาง, 2548, หนา 18) เสนอถึง
ปญหาเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมักพบท่ัวไปมี 12 ประการ 

   1. การประเมินมุงท่ีบุคลิกภาพของแตละบุคคลแทนท่ีจะมุงการทํางานหรือผลงาน 
   2. เครื่องมือในการประเมินขาดความเท่ียงตรง 
   3. มีความลําเอียงในการประเมิน 
   4. การประมาณคามักจะไดรับอิทธิพลจากองคกร 
   5. ระบบการประเมินไมครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน 
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   6. ผลจากการประเมินไมไดนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร 
   7. การประเมินแบงเปนสวนๆ เม่ือรวมกันแลวไมสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของบุคลากร 

   8. บุคลากรไมเขาใจในเกณฑการประเมินตอตานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   9. การปฏิบัติงานไมไดถูกประเมินเพ่ือท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายองคกร 
   10. ขาดการสื่อสารเก่ียวกับวิธีการประเมินระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 
   11. วิธีการประเมินไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร 

   12. วิธีการประเมินไมสงเสริมความพึงพอใจหรือความตองการระดับสูงของบุคลากร เชน
ความคิดสรางสรรค ความกลาแสดงออก 
  ทางดานนักวิชาการไทย อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539, หนา 87-104 อางถึงใน
สมศักด์ิ ชื่นขํา, 2548, หนา 24 - 29) ไดกลาวถึง การประเมินผลการฏิบัติงานของบุคลากรมีขอจํากัด         
อันเปนอุปสรรคหลายประการ ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้ 

   1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    1.1 ระบบการประเมิน เปนขอจํากัดเก่ียวกับระบบการประเมินเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

การวางระบบและดําเนินการใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดไวมีดังนี้ 

     1) ผูบริหารรีบรอนในการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองการแสดงให

เห็นวาหนวยงานท่ีตนบริหารอยูนั้นเปนหนวยงานท่ีทันสมัยมีการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบจึงใจรอน  

เรงดําเนินการขาดความรอบครอบในการทํางาน เม่ือดําเนินการใชระบบและเกิดปญหาท่ีจะตองดําเนิน

ปรับปรุงแกไข จึงมีความยุงยากในการดําเนินการเพราะผูเก่ียวของกับระบบการประเมินและผูรับการประเมิน

ตางคุนเคยกับระบบการประเมินท่ีไดดําเนินการไปแลว 

     2) การนําระบบการประเมินท่ีจัดทําไวสําเร็จรูป (Tailor Made) มาใชอยางไม

เหมาะสมโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะและความตองการขององคกรท่ีมีความแตกตางกันอาจจะเปนผลมา

จากองคกรขาดผูมีความรูเขาใจในการประเมิน หรืออาจเปนในกรณีการวางระบบการประเมินเปนไปตาม

ความตองการหรือวัตถุประสงคของผูบริหาร แตไมสอดคลองกับลักษณะขององคกร 

     3) มีแตระบบแตไมไดดําเนินการใหเปนไปตามระบบ ไมไดนําระบบมาใชประโยชน

อยางจริงจัง หรือนํามาใชเพียงครั้งคราวไมสมํ่าเสมอ 

     4) ถูกแทรกแซงสิทธิในการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทางออมโดยพนักงาน  

หรือคณะกรรมการลูกจางหรือสหภาพแรงงานทําใหขาดความโปรงใสไมตรงไปตรงมา 

    1.2 วัตถุประสงคของการประเมิน ขอจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงคการประเมินมีวัตถุประสงค

ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาก แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคการประเมินท่ีแตกตางกันออกไป                

ทําใหเปนเรื่องยากท่ีทุกหนวยงานในองคกรเห็นพองตองกันและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

    1.3 วิธีการประเมิน 

      1) ขอจํากัดของวิธีการประเมินแตละแบบท่ีใหผลลัพธแตกตางกัน 

  2) วิธีการประเมินท่ีองคกรหรือหนวยงานเลือกใชอาจไมเหมาะสม ไมสามารถใช

ประเมินไดอยางครอบคลุมในวัตถุประสงคตาง ๆ เนื่องจากในองคกรหรือหนวยงานเห็นวาเปนการสิ้นเปลือง

เวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน 
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  3) วิธีการประเมินบางวิธีมีขอจํากัดเก่ียวกับกลุมคนท่ีจะใชในการประเมิน 

  4) ทักษะและประสบการณในการประเมินของผูประเมิน 

    1.4 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีขอจํากัดดังนี้ 

   1) แบบการประเมินมีความยืดหยุนนอย มีขอจํากัดในการปรับใชลักษณะงานตาง ๆ 

มีรายการ หรือหัวขอในการประเมินไมครอบคลุมพฤติกรรมและปฏิบัติการไดท้ังหมด 

   2) ภาษาท่ีใชในการประเมินมีลักษณะกํากวม คลุมเครือ ซ่ึงอาจทําใหมีความหมาย

แตกตางกันไปตามทัศนะของผูประเมินแตละคน ทําใหผูประเมินอาจตีความหมายตามอําเภอใจของตนหรือ

ประสบการณของตน 

  3) แบบประเมินแตละแบบตางมีขอดีและขอจํากัดในตัวเอง โดยข้ึนอยูกับการกําหนด

นิยามของเกณฑท่ีใชเปนมาตรฐานในการประเมิน โดยปลอยใหข้ึนอยูกับความคาดหวังของผูบังคับบัญชาท่ี

ประเมิน 
  4) มาตรฐานงานกําหนดไวในการประเมินอาจไมเหมาะสมหรือต่ําเกินไปท่ีจะใช 

     5) วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  6) แบบประเมินลาสมัยไมเหมาะสมท่ีจะใชในการแสดงความคิดเห็นท่ีทําให 
  7) ทราบขอมูลเพียงบางสวนแตไมอาจบอกรายละเอียดตาง ๆ ไดท้ังหมด 
2. ผูเก่ียวของกับการประเมิน มีขอจํากัดดังนี้ 
 2.1 ผูบริหารระดับสูง 
   1) ผูบริหารระดับสูงขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับแนวความคิดใน           

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการประเมิน 
     2) ผูบริหารระดับสูงไมสนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

 2.2 ผูประเมิน 

  1) ผูประเมินขาดความรูความเขาใจในหนา ท่ีและความรับผิดชอบของตน              

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความออนแอ และไมกลาท่ีจะรับผิดชอบ ทําใหการประเมินผลออกมา          

ในระดับกลาง 

  2) ผูประเมินมีความลําเอียง พิจารณาประเมินเฉพาะพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยมิได

คํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินท่ีผานมา ตลอดระยะเวลาท่ีประเมินหรือฝงใจกับพฤติกรรม

เดน ๆ หรือขอบกพรองเพียงครั้งเดียวหรือบางสวนท่ีเกิดข้ึน 

  3) ผูประเมินกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวสูงจนเกินไป เนื่องจากใชตนเองเปน

มาตรฐาน หรือมีความคาดหวังในผลการประเมินของผูถูกประเมินไวสูงมาก จึงมีความรูสึกวาไมมีผูถูกประเมิน

คนใดปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ขอผิดพลาดนี้จึงเปนขอผิดพลาดในลักษณะการประเมินท่ีตั้ง

มาตรฐานไวสูงเกินไป 

  4) ผูประเมินไมตองการมีขอขัดแยงกับผูถูกประเมิน จึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูถูกประเมินโดยใชพิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉพาะดานดีของผูถูกประเมินเปนหลัก ไมพิจารณาหรือให

ความสําคัญตอการปฏิบัติงานท่ีเปนขอบกพรอง ขอผิดพลาดจากประเมินนี้เปนการประเมินในลักษณะ       

หลวม ๆ เพ่ือใหผูไดรับการประเมินมีความพอใจ 
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  5) ผูประเมินขาดความรูความเขาใจในแนวคิดท่ีถูกตองเก่ียวกับการประเมินผล             

การปฏิบัติงาน มีความโนมเอียงท่ีจะประเมินผลผูถูกประเมินในระดับสูงเกินความเปนจริงประทับใจ ลักษณะเดน ๆ 

ในตัวผูถูกประเมินในแบบใชความประทับใจบางเรื่องเปนหลัก 

  6) ผูประเมินไมชอบลักษณะการปฏิบัติงานบางอยางหรือไมชอบลักษณะพนักงานบางคน  

เม่ือผูถูกประเมินไปปฏิบัติงานในลักษณะเชนนั้น ผูประเมินก็จะประเมินการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน

ออกมาในทางลบท้ังหมด 

     7) ผูประเมินมีแนวโนมท่ีจะประเมินผูถูกประเมินบางคนต่ํากวาท่ีควรจะเปนโดยมี

สาเหตุจากการคาดหวังสูงตอผลปฏิบัติงาน หรืออะไร ๆ ท่ีแตกตางไปจากผูถูกประเมินขอผิดพลาดนี ้              

เปนการเห็นไมดีไปท้ังหมด 

  8) ผูประเมินไมตระหนักถึงความสําคัญของประโยชนหรือคุณคาของการประเมินผล

การปฏิบัติงาน จึงประเมินตามความรูสึกมากกวาการใชขอมูลเปนพ้ืนฐานขอผิดพลาดนี้ จึงเปนการประเมิน

แบบใชความรูสึกมากกวาขอมูล 

  9) ผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินโดยนําตัวเองไปเทียบเคียง

ดวยจึงไมอาจแยกการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามงานในหนาท่ีของผูถูกประเมินได ขอผิดพลาดการ

ประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการนําเอาตนเองเขาไปแขงขันดวย 

     10) ผูประเมินใหความสําคัญหรือคํานึงถึงอายุงานของผูถูกประเมินเปนหลักโดย

ตั้งสมมติฐานวาผูถูกประเมินท่ีมีอายุงานมากจะสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิผล เพราะมีประสบการณ             

ในการทํางานมาก ขอผิดพลาดของการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการใหความสําคัญในเรื่องอายุเปนหลัก 

     11) ผูประเมิน มีอคติหรือสมมติฐานท่ีผิด ๆ ตอผูถูกประเมินในเรื่องท่ีเก่ียวกับรูปราง

หนาตา เชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ วรรณะ ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้ จึงเปนการท่ีอนุมานจากความคิด 

     12) ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินตามแนวทางท่ีตัวเองเขาใจ  

กลาวคือ  เม่ือผูประเมินเขาใจวาตนเองเปนอยางไรก็พยายามคาดคะเนหรือจินตนาการผูอ่ืนไปในทํานองเดียวกัน  

ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการประเมินท่ีเห็นวามีอะไรท่ีเหมือนกันก็จะดีไปหมด 

     13) ผูประเมินเนนหรือคํานึงถึงผลลัพธท่ีจะติดตามมาภายหลังการประเมินมากเกินไป

โดยคิดวาหากใหคะแนนการประเมินอยูในเกณฑต่ําแลวอาจเปนการทําลายหรือบั่นทอนอนาคตของ           

ผูถูกประเมินท่ีไดรับการประเมิน เม่ือมีการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงหรือการข้ึนประเมินคาจาง

เงินเดือน ประจําป ขอผิดพลาดนี้เปนแบบท่ีผูประเมินมีแรงจูงใจต่ําท่ีจะประเมินตามความเปนจริง 

     14) ชวงเวลาท่ีผูประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินเพ่ือเก็บ

ขอมูลไวอางอิงประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลตอการใหคะแนนประเมินความผิดพลาดดังกลาว

เปนการประเมินท่ีเก็บขอมูลไมถูกกาลเทศะ 

     15) อิทธิพลของหนวยงาน (Organizational Influence) ปญหานี้เกิดจากการท่ี

หัวหนาหนวยงานบางคนซ่ึงเปนผูประเมิน ตองการใหหนวยงานของตนเดนกวาหนวยงานอ่ืน จึงใหคะแนน

ผูปฏิบัติงานทุกคนซ่ึงเปนผูถูกประเมินสูง เพ่ือการแสดงวาตนเองมีความสามารถในการบริหารมากกวา

หนวยงานอ่ืน 
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     16) ผูประเมินขาดทักษะความชํานาญในการสื่อสารใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  
(Feedback) และการแจงผลหรือหารือผลการปฏิบัติงาน (Performance Interview) กับผูถูกประเมินทําให
การประเมินผลการปฏิบัติงานประสบความลมเหลวหรือเกิดผลในทางลบตอความรูสึกของผูถูกประเมินท่ีไดรับ
จากการประเมิน 
    2.3 ผูถูกประเมิน 
     1) ผูประเมินไมมีโอกาสท่ีจะไดรับการฝกอบรมจึงขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจก็ไมยอมรับในผลการประเมิน 
     2) ในบางหนวยงานถือวาการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินเปนความลับผูถูกประเมิน
จึงไมไดตองการเปดเผยใหทราบถึงรายละเอียดในการประเมิน 
     3) ผูถูกประเมินมีทัศนคติไมดีตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดศรัทธาและ               
ความเชื่อม่ันในระบบการประเมิน 
     4) ผูถูกประเมินมีความขัดแยงกับผูประเมินจะมีความรูสึกวา ผูประเมินมีความลําเอียง
ในการประเมิน ดังนั้น ผูถูกประเมินจึงมักไมยอมรับในผลการประเมินนั้น 
     5) ผูถูกประเมินไมเห็นดวยกับวิธีการประเมิน เม่ือผลการประเมินท่ีไดรับไมตรงกับ 
ความคาดหวัง จึงคิดวาวิธีการประเมินไมนาเชื่อหรือไมเท่ียงตรง 
     6) การตอตานจากผู ถูกประเมินซ่ึงเปนสัญชาติญาณของมนุษยเปนสิ่งท่ียากจะ
เปลี่ยนแปลง ผูถูกประเมินอาจแสดงออกโดยการไมใหความรวมมือในการประเมินหรืออาจปดบังซอนเรน 
     7)  ความเขาใจผิดบางประการของผูถูกประเมิน  สวนใหญเขาใจวาการประเมินผล              
การปฏิบัติงานจะตองมีคนดีท่ีสุดและความเลวท่ีสุด ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถูกมองวาเปน               
การคุกคามใหผูท่ีตองการไดผลการประเมินท่ีดีท่ีสุด จะตองเหยียบย้ําผูอ่ืนใหดอยกวาตนเอง 
   3. วัฒนธรรมขององคการ มีขอจํากัดดังนี้ 
    3.1 องคกรมีความแตกตางในระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับสูงนอยในขณะท่ี
การประเมินตองการจําแนกผลการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ เพ่ือเปนหนทางใหพนักงานระดับลางสามารถ
กาวไประดับสูงข้ึนได 
    3.2 การบริหารงานนั้นมีเวลาและทรัพยากรท่ีคอนขางจํากัด  ในขณะท่ีการประเมินตอง
ใชเวลานาน  ในขณะท่ีการประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
    3.3 องคกรยึดระบบอาวุโสและใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน
ในขณะท่ีการประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

    3.4 ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการปฏิบัติงานในองคกรไมสามารถแยกแยะไดวา 

ผลการประเมินงานเปนของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในขณะท่ีการประเมินตองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

แตละคน 

    3.5 ความคิดหวังตอระดับและลําดับของการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปคอนขางรวดเร็ว

ในสภาพแวดลอมท่ีผันแปร ในขณะท่ีการประเมินตองการขอมูลท่ีเปนปจจุบันใหเปนท่ีเชื่อถือได 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 

 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
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  คําวาประสิทธิผลมีนักวิชาการท้ังในและนอกประเทศไดใหความหมายไวหลากหลายบางคนกลาว

วาประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีพยายามรักษาตนทุนใหคงท่ี แตบางคนก็กําหนดความหมาย

ไววา ประสิทธิผล หมายถึง อัตราสวนระหวางผลผลิตและสิ่งท่ีปอนเขาไป ซ่ึงอาจจะเปนเงินทุน วัตถุดิบหรือ

แรงงานก็ได (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 185) คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาและขอนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

  พิทยา บวรวัฒนา (2528, อางในพูลศักดิ์  อินทรโยธา. 2538 : 42) เห็นวาประสิทธิผลขององคการ

เปนเรื่องของการพิจารณาวา การประสบความสําเร็จไดเพียงใดในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือสภาพ

ขององคการท่ีตั้งใจหรือปรารถนาใหเกิดข้ึน 
  สมพงค เกษมสิน (อางใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ. 2536 : 21) ไดใหความหมายของประสิทธิผล
หมายถึง การพิจารณาผลการทํางานท่ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไวเปนหลัก เปนเรื่องของ              
การนําเอาผลงานท่ีสําเร็จดังท่ีคาดหวังมาพิจารณาและความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจาก            
การปฏิบัติงานท่ีไมประหยัด หรือไมมีประสิทธิภาพได 
  มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 7) ไดใหความเห็นวาประสิทธิผลขององคกรหมายถึงความสามารถ
ขององคกรในการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา สมาชิกเกิดความพึงพอใจ   
ในงานและองคกรโดยรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยูตอไปได 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540 : 79) ไดใหความหมายของประสิทธิผลเปนความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายของนโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใชประสิทธิผลเปนเกณฑทําได                   
โดยการวิเคราะหทางเลือกนั้นวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
  สํานักงบประมาณ  (2545 : 6) ไดใหความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเปาหมาย                  
ของการใชทรัพยากร  การบริหารกิจกรรม ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวน การบริหารขององคกร ซ่ึงไดกําหนดไว
ในแผนการดําเนินงานจากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการ
ขององคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด สมาชิกเกิดความพึงพอในในงานขององคกรโดยรวม 

 2.2.2 การประเมินประสิทธิผล 

  ประสิทธิผลเปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) ของงานการบริการ ลักษณะกิจการหรือกิจกรรม

สนับสนุนในการลดปญหาทางสุขภาพ หรือปรับปรุงสถานการณท่ีไมพึงพอใจใหดีข้ึน ดังนั้น ประสิทธิผลจึงวัด

ระดับของการบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายท่ีคาดหวังไวตามแผนงาน การบริการลักษณะกิจการท่ีกําหนดไว

การวัดประสิทธิผลมุงหมายท่ีจะปรับปรุงการกําหนดแผนของงานหรือหนาท่ีและโครงสรางของการบริการและ

ลักษณะของกิจการ โดยการวิเคราะหขอบเขตของการบรรลุจุดมุงหมายของแตละงาน โดยท่ีควรพยายาม          

ใหสามารถวัดในเชิงปริมาณใหได สวนในกรณีท่ียังไมสามารถทําไดก็ใหใชวิธีวัดเชิงคุณภาพในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

ความสอดคลองและประโยชนท่ีไดรับ โดยการวิเคราะหเชิงอัตวิสัยและเห็นภาพเพ่ือใหเกิดความประทับใจเชนนี้

จะสิ้นสุดเม่ือสามารถหาตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรมของงานท่ีได การประเมินประสิทธิผลควรรวมถึงการประเมิน              

ความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจของชุมชนท่ีมีตอผลท่ีไดรับของงานการบริการ และลักษณะกิจการ ถาเปนไป

ไดควรประเมินความคุมทุนในแงประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-effectiveness) ดวย นอกจากนี้ “ประสิทธิผล” 

นับเปนผลท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงคของงานตามท่ีตัวชี้วัดกําหนดไวดวยอีกนัยหนึ่ง “ประสิทธิผล”                 

อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการท่ีวางไว การประเมิน

ประสิทธิผลท่ีทํากันเสมอ ๆ ในทางสาธารณสุข เชน การหาอัตราความครอบคลุมของการใหวัคซีน                        
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อัตราการหายขาดของผูปวยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนรักษาไว เปนตน (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2545 : 51) 
   ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ (2533 : 314) เห็นวาประสิทธิผลขององคการจะมีข้ึนได  
ยอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีวา องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว  
แตสิ่งสําคัญท่ีสุดอยูเบื้องหลังควบคูกับประสิทธิผล คือความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานท่ีกอใหเกิดผลสูงสุดโดยไดผลผลิตท่ีมีมูลคาสูงกวาทรัพยากรท่ีใชไป           
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2536 : 22) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลไว 2 แนวทาง 
    1. การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหนวยงาน  โดยเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานท่ี
เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายท่ีตั้งไวในแผนงานเทานั้น แตไมไดกาวลวงไปถึงการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 
    2. การวัดประสิทธิผลในแงการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ โดยพิจารณา           
ในแงเชิงปริมาณ คุณภาพ ความเร็ว ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีของผูท่ีทําหนาท่ีใหบริการดวย 
  สรุปไดวา แนวทางในการศึกษาประสิทธิผล เปนการศึกษาในรูปแบบของการประเมินความรูสึก
ของประชาชนในชุนชนท่ีมีตอผลลัพธของงานหรือบริการ โดยเปรียบเทียบระหวางผลของการปฏิบัติงาน                     
ท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมาย รวมตลอดถึงการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ แตในการวิจัยครั้งนี้              
การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือกาฬสินธุ มุงประเมินความรูสึกของประชาชนท่ีมีตอ
ผลลัพธของงานโดยไมคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ขององคการ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 การบริการกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ในประเทศไทยเกิดข้ึนหลังจาก              
มีปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540 โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดทํา
เอกสารนําเสนอรัฐบาล เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2542 (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ 2541 : 16) 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเร งหลักการบริหารกิจการบานเมืองใหสังคมไทย โดยจัดทําเปนระเบียบ                      
สํานักนายกรัฐมนตรี และไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 116 ตอนที่ 633                 
วันท่ี 10  สิงหาคม 2542 ซ่ึงสงผลใหหนวยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองค กรปกครองสวนทองถ่ิน
นําไปฏิบัติอยางเครงครัด 

 2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
  คําวา Good  Governance มีผูแปลท่ีใชเปนภาษาไทยท่ีใชกันมาก 3 คํา คือ การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี การบริหารบานเมืองท่ีดี และธรรมาภิบาล ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจะใชการบริหาร
บานเมืองและสังคมท่ีดี ในผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหตรงกับพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชกฤษฎีกา  
ซ่ึงเปนเนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้สถาบันพระปกเกลา (2544 : 7 - 9) ไดรวบรวมความหมายของ Good  
Governance ไดใหความหมายของ Good Governance วาเปนลักษณะและวิถีทางของการท่ีมีการใชอํานาจ
ทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพ่ือการพัฒนา ดังนี้ธนาคารโลก (World Bank) ชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลเพ่ือชวยในการฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ  ท้ังนี้รัฐบาลสามารถใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบท่ียุติธรรม มีกระบวนการกฎหมาย
ท่ีอิสระ ท่ีทําใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา อีกท้ังระบบราชการฝายนิติบัญญัติและสื่อท่ีมีความโปรงใส  
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รับผิดชอบและตรวจสอบได องคการสหประชาชาติ (United Nations) ใหความสําคัญกับ Good Governance 
เพราะเปนหลักการพ้ืนฐานในการสรางความเปนอยูของคนในสังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาท่ีเทาเทียมกัน และ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การดําเนินการนี้ตองเกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือกระจาย
อํานาจใหเกิดความโปรงใสธรรมาภิบาล คือ การมีสวนรวมของประชาชนและสังคมอยางเทาเทียมกัน และ               
มีคําตอบพรอมเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงกันได 
  United Nations and Development Program (UNDP) นิยามของคําวา  Good  Governance  
วาหมายถึง การดําเนินงานของภาคการมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจท่ีจะจัดการกิจการของประเทศ              
ในทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตาง ๆ ท่ีประชาชนและกลุมสามารถแสดงออก                  
ซ่ึงผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นท่ีแตกตางกันบนหลักการของ                 
การมีสวนรวมความโปรงใส ความรับผิดชอบการสงเสริมหลักนิติธรรม เพ่ือใหม่ันใจวาการจัดลําดับ
ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกันทางสังคม และเสียงของคน
ยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 

  ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (The Asian Development Bank) กลาววา Good Governance คือ

การมุงความสนในไปท่ีองคประกอบท่ีทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนด

ไวไดผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามที่สัญญาไว                        

กับประชาชนได 

  องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน – JICA กลาวถึง Good Governance ใน 

“Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee (1995)” 

วาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวมและสราง

บรรยากาศใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม จะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนพ่ึงตนเองได และมีความยุติธรรมทางสังคม

ในประเทศไทยไดมีองคกรท่ีเก่ียวของและบุคคลท่ีสนในเก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ไดให

ความหมายไวดังนี้ 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2554 : 1) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึง กติกากฎเกณฑ ท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรมท่ีใชในการธํารงรักษาสังคม

บานเมืองและสังคม อันหมายถึงการบริหารกิจการบานเมือและสังคมท่ีดีในทุก ๆ ดานและทุกระดับ รวมถึง            

การจัดระบบองคการและกลไกองคกรของรัฐบาล และท่ีไมใชแคสวนราชการแตหมายรวมถึง องคกรเอกชน              

ชมรม สมาคม นิติบุคคลเอกชนและอ่ืน ๆ  
  ธีรยุทธ บุญมี (2541 : 2) ไดใหความหมาย การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึง
กระบวนการความสัมพันธระหวงภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําใหการบริหาร
ราชการแผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได การบริหารประเทศ
ท่ีดีควรเปนความรวมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหวางรัฐบาลประชาธิปไตยและฝายสังคมเอกชน องคการท่ีไมใช
หนวยงานรัฐ (NGOs) โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวม ความโปรงใส ตรวจสอบได การรวมมือกันกําหนดนโยบาย
และการจัดการตนเอง ของภาคทางสังคมเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและเปนธรรมมากข้ึน 
  เสนห จามริก (2541 : 8) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึง
ระบบการปกครองท่ีอํานาจรัฐสะทอนและสนองตอบตอปญหาความตองการของคนสวนใหญ ซ่ึงจะเห็นวา                      
มีตัวละครในดานหนึ่ง คือ อํานาจรัฐ และอีกดานหนึ่งคือคนสวนใหญของประเทศการท่ีจะทําใหมีการปกครองท่ีดี
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รัฐตองตอบสนองความตองการของคนสวนใหญโดยตองมีตัวเชื่อมก็คือ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ถาไมมี
ตัวเชื่อมสองตัวนี้ Good Governance ไมสามารถเกิดการสราง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
(Good Governance) ไดตามท่ีตองการ 
  ชัยอนันต สมุทวาณิช (2541 : 3) ไดใหความหมายการบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
หมายถึง การท่ีกลไกของรัฐท้ังการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบสะอาด  
โปรงใส โดยใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 10) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีวา  
หมายถึง การมีระบบโครงสรางและการมีกระบวนการและความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ            
ภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซ่ึงมีการบริหารจัดการท่ีดี  
  อานันท ปนยารชุน (2542 : 2) กลาวถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีวาเปนผลลัพธ
ของการจัดการกิจกรรมซ่ึงบุคคลและสถาบันท่ัวไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปสู             
การผสมผสานผลประโยชนท่ีหลากหลายและขัดแยงกันได 
  ประเวศ วะสี (2542 : 4) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีวา  
หมายถึง สังคมประกอบดวยภาคสําคัญ ๆ ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน การใหความสําคัญกับ
องคกรประชาสังคม ซ่ึงมีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเม่ือพิจารณาถึงการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดีก็จะรวมถึงความโปรงใสความถูกตองของสามภาค ดังกลาว 
  ปรัชญา  เวสารัชช  (2543 : 35) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีวา  
หมายถึง กลไกการทํางานของหนวยงานใด ๆ ไมวารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตามท่ีมีรูปแบบวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดีโดยพิจารณาสามเรื่องหลัก ๆ ไดแก หลักการและวิธีการท่ีดี และผลลัพธดีมีคุณภาพดวย    
ซ่ึงตองมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเปนธรรมโปรงใส และมีความรับผิดชอบ 

 2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2544 : 2) ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีสําหรับหนวยงานราชการ  โดยมุงเนนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการ
ประชาชนเปนสิ่ งสําคัญ ใหหนวยงานราชการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไปใช                          
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ประกอบดวยหลักการ 6 ประการดังนี ้
   1. หลักการมีสวนรวมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการท่ีประชาชนมี
โอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน (Equity) ไมวาจะเปนโอกาสในการเขารวม
ทางตรงหรือทางออมผานกลุมผูแทนราษฎรโดยชอบธรรม  มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางเสรีนี้
รวมถึงการใหเสรีภาพแกสื่อมวลชน และใหเสรีภาพแกสาธารณชนในการแสดงความคิดเห็นคุณลักษณะสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีสาธารณะชนจะมีสวนรวม คือ การมีรูปแบบการปกครองและบริหารงานท่ีมีการกระจายอํานาจ 
(Decentralization)   
   2. หลักความสุจริตและโปรงใส (Honesty  and Transparency) คือกลไกการบริหารท่ีมี              
ความสุจริตโปรงใส ซ่ึงรวมถึงการมีระบบกติกาและการดําเนินงานท่ีเปดเผยตรงไปตรงมาประชาชนสามารถเขาถึง
และรับรูขอมูลขาวสารไดอยางเสรีเปนธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูเก่ียวของท้ังหมด             
ไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแล และประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามผลได   
   3. หลักพันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี  
ท่ีมีตอสาธารณชนโดยมีการจัดองคกร หรือการกําหนดกฎเกณฑท่ีเปนการดําเนินงานเพ่ือสนองตอบความตองการ
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ของกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนธรรม ในความหมายนี้จะรวมถึงการท่ีมี Bureaucracy Accountability และ 
Political Accountability ซ่ึงจะมีความหมายท่ีมากกวาความรับผิดชอบเฉพาะตอผูบังคับบัญชา หรือกลุมผูเปน
ฐานเสยีงท่ีใหการสนับสนุนทางการเมืองแตจะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคมโดยรวมการท่ีจะมี
พันธะรับผิดชอบตอสังคมเชนนี้หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของตองพรอมและสามารถท่ีจะถูกตรวจสอบและวัดผล
การดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใชทรัพยากรสาธารณะซ่ึงคุณลักษณะของ              
ความโปรงใสของระบบจึงเปนหัวใจสําคัญในการสราง Accountability 
   4. หลักกลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) คือเปนกลไกท่ีมีองคประกอบของ    
ผูท่ีเปนรัฐบาลหรือผูท่ีเขารวมบริหารประเทศท่ีมีความชอบธรรมเปนท่ียอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไมวาจะ
โดยการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง แตจะตองเปนรัฐบาลท่ีไดรับการยอมรับจากประชาชนวามีความสุจริต มีความเท่ียงธรรม
และมีความสามารถท่ีจะบริหารประเทศได 
   5. หลักเกณฑท่ียุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability)  คือ กรอบ
ของกฎหมายท่ียุติธรรมสําหรับกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ซ่ึงกฎเกณฑมีการบังคับใชและสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนกฎเกณฑท่ีชัดเจนซ่ึงคนในสังคมทุกสวนเขาใจ สามารถคาดหวังและรูวาจะเกิดผลอยางไร         
เม่ือดําเนินการตามกฎเกณฑของสังคมจะเปนหลักประกันความม่ันคง ความศรัทธา และความเชื่อม่ันของ
ประชาชน 
   6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เปนกลไก                 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการทํางาน การจัดองคกร และการจัดสรรบุคลากร 
และมีการใชทรัพยากรสาธารณะตาง ๆ อยางคุมคาและเหมาะสม ซ่ึงมีการดําเนินการใหสาธารณะท่ีใหผลลัพธ
เปนท่ีนาพอใจและกระตุนการพัฒนาของสังคมในทุกดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย 
(2541 : 6) ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือประโยชนของประชาชน ดังนี้ 
    6.1 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
     1) การทํางานอยางมีหลักการและความรับผิดชอบตรวจสอบได 
     2) การทํางานท่ีมีความยุติธรรมมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
     3) การทํางานท่ีใหประชาชน ชุมชนมีสวนรวมหรือตระหนักในอํานาจของตนเอง               
ใชอํานาจเปนธรรม 
     4) มีความโปรงใสตรวจสอบไดตลอดเวลา 
    6.2 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ  5  ประการ 
     1) มีความสุจริต ความถูกตอง ความเปนธรรม 
     2) มีการเปดเผย และเกิดความโปรงใส 
     3) มีความยุติธรรม ทัดเทียม เสมอภาค สังคมมีสวนรวมทุกกรณี 
     4) มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําดวยตนเองหรือมีกลไกท่ีดีในการตรวจสอบ 
     5)  มีความเขมแข็งทางสติปญญา สามารถเรียนรูและปรับตัวได เนื่องจากสิ่งตาง ๆ              
มีความซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอด 
    6.3 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ 6 ประการ 
     1) การมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบ 
     2) ความโปรงใสมีการเปดเผย ตรวจสอบไดรับรูได  ในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ 
     3) มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน สามารถรับผิดชอบผลการกระทํานั้น ๆ ได 
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     4) มีความรับผิดชอบในกฎเกณฑ โดยการตัดสินใจจากกฎเกณฑตองมีความยุติธรรม
ชัดเจนอธิบายไดดวยหลักความเปนจริง 
     5) มีความชอบธรรมในอํานาจและเปดเผย 
     6) การมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและประหยัดในการดําเนินการและปฏิบัติงาน 
    6.4 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ 3 ประการ 
     1) มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบดวยการปฏิบัติ 
     2) มีการทําประชาพิจารณตอบขอซักถามสาธารณะเปนครั้งคราว 
     3) มีการกระจายอํานาจการบริหารจากผูบริหารสูชุมชน 
   ในการกํากับดูแลการบริหารทรัพยสินสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2546 : 43 - 56) ไดกลาวถึง การบริหารตามหลักการการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
    หมวด  1  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีโดยไดเนนถึงวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 
     1. เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
     2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
     3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
     4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
     5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
     6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
     7. มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
    หมวด  2  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน การบริหารราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชนชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความผาสุกและ
ความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวมโดยถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ ดังนี้ 

     1. การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือเปาหมายดังกลาวขางตน

และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ 

     2. การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได 

     3. กรณีท่ีภารกิจใดสงผลกระทบตอประชาชนตองรับพิจารณาความเห็นและชี้แจง   

ใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากข้ึน 

     4. ขาราชการตองรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมและประชาชน

ผูรับบริการเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสม 

     5. กรณีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขโดยเร็ว 

   หมวด  3  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ 

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเปน

รูปธรรมซ่ึงจะสามารถสะทอนผลงานวามีความสอดคลองเปนแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนไว 
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และผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนมีความคุมคากับทรัพยากรท่ีใชไปอยางมีประสิทธิภาพการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ โดยให สวนราชการกําหนดแผนการทํางานท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะชี้วัดผลลัพธของงานได ดังนี้   

    1. การปฏิบัติงานของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจท่ีกระทําไดอยาง

ชัดเจนโดยดําเนินการ ดังนี้ 

     1.1 ภารกิจตาง ๆ ตองมีแผนปฏิบัติงานข้ึนไวลวงหนา 

     1.2 แผนปฏิบัติงานตองมีรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลางบประมาณท่ีจะตองใช

เปาหมายผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

     1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน   

     1.4 กรณีท่ีมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองปรับแกไขแผนใหเหมาะสม 

    2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีแนวทางดังนี้ 

     2.1 กรณีหลายสวนราชการมีภารกิจเก่ียวของสัมพันธกันใหสวนราชการ โดยกําหนด

แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหการบริหารจัดการ (การวางแผน + การใชทรัพยากร + การดําเนินการ) เกิดผลสําเร็จ 

ในภารกิจตามเปาหมายท่ีเปนเอกภาพเดียวกัน 

     2.2 เนื่องจากมีการบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดและในตางประเทศ             

จึงใหสวนราชการทุกแหงมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หัวหนาคณะผูแทน             

ในตางประเทศ โดยใชการมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

    3. การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     3.1 ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

     3.2 ตองสามารถประมวลผลความรูนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองรวดเร็ว

เหมาะสมกับสถานการณ 

     3.3 ตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและ 

มีคุณธรรม 

     3.4 ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการ 
    4. ความตกลงในการปฏิบัติงานโดยกําหนดใหมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) ระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละเรื่อง 
ดังนี้ 
     4.1 ความตกลงระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง 
     4.2 ความตกลงระหวางปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ ที่ตอง
รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผน   

    5. การกําหนดแผนบริหารราชการ กําหนดใหจัดทําแผนตางๆ ดังนี้ 

     5.1 แผนบริหารราชการแผนดิน เปนแผนการบริหารท่ีรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ป           

ซ่ึงแปลงมาจากนโยบายรัฐบาล โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือสํานักงบประมาณเปนผูจัดทํา โดยตอง

จัดทําภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวเปนแผนพัฒนาชาติมีผลผูกพันทุกสวน

ราชการตองนําไปปฏิบัติ 
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     5.2 แผนนิติบัญญัติ เปนการจัดทําแผนดานกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีหรือแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมาย โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมกันเปนผูจัดทํา

แผนนิติบัญญัติแลวทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของนําไปจัดทํากฎหมายตอไป 
     5.3 แผนปฏิบัติราชการเปนแผนงานทุกสวนราชการท่ีแปลงจากแผนบริหารราชการ
แผนดิน โดยจัดทําเปน 2 ระยะ คือ 
      1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
      2) แผนปฏิบัติราชการประจําป 
      3) ความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี
หัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีสรุปผลและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม 
   หมวด  4  การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ
กําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 
    1. หลักความโปรงใส ตองมีการประกาศเปาหมาย แผนงาน เวลา งบประมาณท่ีใชและ
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 
    2. หลักความคุมคา 
     2.1 ตองจัดทําบัญชีตนทุนและรายจายตอหนวยของการบริการสาธารณะเพ่ือใช
สําหรับเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธ 
     2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหมีหนาท่ี
ตรวจสอบความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ 
     2.3 การจัดซ้ือจัดจางตองกระทําโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม 
 
 
    3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
     3.1 กรณีท่ีสวนราชการใหความเห็นชอบ อนุญาตระหวางกันตองดําเนินการภายใน 
15 วัน เวนแตไดประกาศไวลวงหนาวาตองเกิน 15 วัน เพราะตองปฏิบัติตามข้ันตอนกฎหมาย ถาเห็นชอบ
หรืออนุมัติเกินเวลาขาราชการท่ีเก่ียวของของสวนราชการท่ีตองเปนผูใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอง
รับผิดชอบ 
     3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาสวนราชการตองพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็วหลีกเลี่ยงการแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนพิจารณา   
     3.3 กรณีท่ีเปนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทนสวนราชการ
แมจะมิไดเขารวมประชุม และตองมีการบันทึกฝายขางนอยไวดวย 
     3.4 การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษรถาดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งนั้นไว 
   หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
    1. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
     1.1 สวนราชการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูดําเนินการเรื่องนั้น ๆ โดยตรงและ
ใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
     1.2 สวนราชการตองจัดใหมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตามกํากับดูแลการใชอํานาจ
และความรับผิดชอบของผูรับมอบและผูมอบ 
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     1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะกําหนดหลักเกณฑ การกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบ และการลดข้ันตอน ใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 
     1.4 สวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินการ             
เพ่ือเปดเผยใหประชาชนตรวจสอบได 
    2. การจัดตั้งศูนยบริการรวม 
     2.1 กระทรวงตองจัดใหมีศูนยบริการรวม 
     2.2 กระทรวงตองจัดใหมีเจาหนาท่ี และแบบพิมพท่ีจําเปนในศูนยบริการรวมและ
พรอมใหบริการประชาชนอยางครบถวน 
     2.3 หากศูนยบริการรวมมีปญญา อุปสรรคในการดําเนินการเพราะกฎระเบียบวิธีการ
ใหสวนราชการแจง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือเสนอปรบัปรุงตอไป  
     2.4 การจัดตั้งศูนยบริการรวมของกระทรวงใหรวมท้ังจังหวัดและอําเภอดวย 
   หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
    1. การทบทวนภารกิจ 
     1.1 สวนราชการทบทวนภารกิจ ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนดเพ่ือตรวจสอบวาภารกิจใดมีความจําเปนตองดําเนินการตอไปหรือไมหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับปรงุอํานาจหนาท่ี 
     1.2 กรณีท่ีคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการวิเคราะหความจําเปนของภารกิจ
สวนราชการใดแลว อาจเสนอคณะรัฐมนตรีการปรับปรุงภารกิจอํานาจหนาท่ีโครงสรางหรืออัตรากําลัง 
    2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
     2.1 สวนราชการมีหนาท่ีสํารวจและทบทวนกฎระเบียบเพ่ือยกเลิกปรับปรุง หรือ             
ใหมีข้ึนใหมเพ่ือใหทันสมัย ลดภาระของประชาชนโดยรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย 
     2.2 สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาท่ีตรวจสอบ กฎระเบียบของทุกสวนราชการ
ถาไมเหมาะสมทันสมัยหรือเปนภาระใหเสนอแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกหากสวนราชการไมเห็นดวยใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
   หมวด 7  การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
    1. การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานสวนราชการท่ีมีภารกิจการใหบริการประชาชน
หรือตองติดตอประสานงานกับสวนราชการดวยกัน และตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานและประกาศ
ใหประชาชนและขาราชการทราบท่ัวกัน ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตรวจสอบงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถพิจารณากําหนดเวลาแลวเสร็จไดหากเห็นวาไมเหมาะสม 
    2.  การจดัระบบสารสนเทศ 
     2.1 สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
     2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดใหมีระบบสื่อสารสนเทศกลาง 
    3. การรับฟงขอรองเรียน 
     3.1 สวนราชการตองจัดใหมีการตอบคําถามเก่ียวกับงานใหบริการประชาชนและ            
มีกําหนดเวลาชัดเจน   
     3.2 สวนราชการท่ีไดรับคํารองเรียนขอเสนอแนะความคิดเห็นจากประชาชนตอง
ดําเนินการใหลุลวงและแจงขอมูลใหผูแจงทราบ 
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     3.3 สวนราชการท่ีออกกฎใหสวนราชการอ่ืนปฏิบัติ มีหนาท่ีตองตรวจสอบวากฎนั้น
เปนอุปสรรค ยุงยาก ซํ้าซอน ลาชาหรือไม เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมและถาไดรับการรองเรียนจากสวนราชการ
หรือท่ีราชการใหผูออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจงผลใหทราบ 
    4. การเปดเผยขอมูล 
     4.1 สวนราชการตองเปดเผยขอมูลการปฏิบัติราชการใหทราบ เวนแตกรณีท่ีเปน
ความลับเพ่ือความม่ันคงรักษาความสงบเรียบรอยคุมครองสิทธิของประชาชน 
     4.2 สวนราชการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจายการจัดซ้ือจัดจาง
สัญญา เวนแตขอมูลท่ีไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย 
   หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1. การประเมินผล โดยผูประเมินอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจ
ผูรับบริการและความคุมคาในภารกิจ 
    2. การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
    3. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการเฉพาะตัวกับสวนประโยชนของหนวยงาน 
    4. หากผลการประเมินสวนราชการดีใหมีการจัดสรรเงินเปนเงินรางวัลการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
   หมวด  9  บทเบ็ดเตล็ดเปนเรื่องท่ัวไป เชน การใหอํานาจคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอาจกําหนดใหสวนราชการปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได 
   จากแนวคิดและความเห็นของนักวิชาการและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนการบริหารงานท่ีม ุ งให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประโยชนและเกิดความคุมคา ไมมีข้ันตอน
ปฏิบัติงานเกิดความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะนําไปใช คือ 
การบริหารงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางมีเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู
ท่ีดีของประชาชน ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคมสวนรวม โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลาง
ของการไดรับบริการจากรัฐบาลปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตองเปนไปดวยความซ่ือสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได 
ภารกิจใดท่ีสงผลกระทบตอประชาชนตองรับพิจารณาและชี้แจง ใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากข้ึน
รวมตลอดถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของสังคมและประชาชน เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น 

 2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 
  ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมาย ซ่ึงสวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการ       
ท่ีสําคัญคลายคลึงกันจะตางกันบางก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยอยซ่ึงสามารถพิจารณาได ดังนี้ 
  อีไมล เจ ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989 : 116) ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไววา  
หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองท่ีอยูระดับจากรัฐซ่ึงกอตั้งโดยกฎหมาย และมีอํานาจอยางเพียงพอ              
ท่ีจะทํากิจกรรมในทองถ่ินไดดวยตนเองรวมท้ังอํานาจจัดเก็บภาษี เจาหนาท่ีหนวยการปกครองทองถ่ิน
ดังกลาวไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งโดยทองถ่ินใดก็ได 
  แฮรีส จี มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984 : 574) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง  
การปกครองซ่ึงหนวยงานปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งแบบอิสระเพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ีบริหารการปกครอง
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ทองถ่ิน มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยงาน  
การบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาค  แตท้ังนี้หนวยการปกครองทองถ่ินยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวย
อํานาจสูงสุดของประเทศไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหม ๆ แตอยางใด 
  เดเนียล วิท (Danial Wit, 1967 : 101 - 103) นิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง                 
การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจการปกครองรวมกันท้ังหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหารทองถ่ิน               
ตามหลักการท่ีวาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ิน จึงจําเปนตองมี
องคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของ
รัฐบาลมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน 
  วิลเลี่ยม วี ฮอลโลเวย (William V. Holloway, 1958 : 101 - 103) นิยามคําวา การปกครอง
ทองถ่ิน หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเอง 
มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 
  จอหน เจ คลารก (John J. Clark, 1957 : 87 - 89) นิยามวาการปกครองทองถ่ิน หมายถึง 
หนวยการปกครองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใดใดโดยเฉพาะและหนวย
การปกครองดังกลาวนี้จัดตั้งและอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง 
  วินเลี่ยม เอ รอบสัน (William A. Robson, 1953 : 574) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 
หมายถึง หนวยการปกครองซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึนและใหอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย 
(Legal Rights) และตองมีองคกรท่ีจําเปนในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีให
สมความมุงหมายของการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ  
  โกวิทย พวงงาม และอลงกรณ อรรถแสง (2547 : 7) มีความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมายถึง องคกรที่ทําหนาที่บริหารงานในทองถิ่น โดยมีผู แทนที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน                        
เปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานอยางอิสระในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด มีอํานาจในการบริหาร และกําหนด
นโยบายของตนเอง รวมท้ังหนาท่ีดําเนินกิจกรรมภายใตกรอบกฎหมายท่ีบัญญัติไว เพ่ือประโยชนของรัฐและ
ของประชาชนในทองถ่ิน  
  นครินทร เมฆไตรรัตน (2547 : 22) ใหความหมายวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง             
การปกครองซ่ึงราชการสวนกลางไดมอบอํานาจในการปกครองและบริหารกิจการงานใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในขอบเขตอํานาจหนาท่ี และพ้ืนท่ีของตนท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย โดยอิสระตามสมควรราชการ
สวนกลางเปนเพียงหนวยคอยกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการไปดวยความเรียบรอย
หรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองทองถ่ินคือการกระจายอํานาจของราชการสวนกลางเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน
นั้น ๆ ไดปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนอิสระตางหากจากการปกครองของราชการสวนกลาง
ท่ีใหอํานาจแกประชาชนในทองถ่ินไดปกครองตนเอง 
  วุฒิสาร ตันไชย (2547 : 1) ใหทัศนะวา การปกครองทองถ่ิน คือการปกครองท่ีรัฐบาลกลางได
กระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนท่ีและประชากรเปน
ของตัวเอง โดยองคกรดังกลาวจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม การมอบอํานาจ
จากสวนกลางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ
ของการปกครองระบบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบ
การทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม แมวาการปกครองทองถ่ินจะมีอิสระในการดําเนินงาน 
แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง 
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  จรูญ สุภาพ (2531 : 146 - 147) ใหนิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง หนวยการปกครอง
ซ่ึงประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรื่องท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินนั้น มักมีวัตถุประสงคท่ีจะเปดโอกาส
ใหประชาชนไดมีสวนปกครองตนเอง  สามารถมีองคการในทางการปกครองท่ีจะสรางความเจริญใหกับทองถ่ิน
ตลอดจนการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชนในเขตการปกครองนั้น ๆ สวนใหญการปกครองทองถ่ินมักจะ
เปนนิติบุคคล อาจประกอบดวย ผูแทนราษฎร ตั้งเขามาเพ่ือปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณ
เปนของตนเอง 

  โดยสรุปแลวการปกครองทองถ่ิน คือการท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจและกระจายอํานาจการบริหารงาน

ของทองถ่ิน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือรองรับภาระงานตาง ๆ และประชาชนในทองถ่ิน

มีสวนรวมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง การมีสวนรวมในการดําเนินงานและกิจกรรม

ตาง ๆ ของทองถ่ิน รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

ในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสาธารณะของทองถ่ิน 

 2.4.2 หลักการของการปกครองทองถิ่น 

  จากเนื้อหาท่ีกลาวมาขางตนเก่ียวกับความหมายของการปกครองทองถ่ิน ไดมีนักวิชาการ

หลากหลายทานท้ังตางประเทศและในประเทศใหความหมายหรือนิยามตาง ๆ เอาไว โดยสามารถประมวล

เปน “หลักการปกครองทองถ่ิน” ในสาระสําคัญได ดังนี้ 

   1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ  

จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เชน หนวยการปกครองทองถ่ินของไทยจัดเปน กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล  และเมืองพัทยา  

   2. ตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสม กลาวคือ 

อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอควรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

หนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นก็

จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความม่ันคงของรัฐบาล อํานาจของทองถ่ินมีขอบเขตแตกตาง

กันออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ รวมท้ังเปน

นโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

   3. หนวยการปกครองท องถ่ินตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะดําเนินการ

ปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบงเปน 2 ประเภท คือ 

    3.1 หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือใชบังคับประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ 

เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล เปนตน 
    3.2 สิทธิเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน คืออํานาจในการกําหนดงบประมาณ
เพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้นๆ  
   4. มีองคกรท่ีจําเปนในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองคกรฝายบริหารและองคกร
ฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถ่ินแบบเทศบาลมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปน
ฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร 
สภากรุงเทพมหานครเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน 



32 

 

   5. ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวคิดท่ีวาประชาชน                    
ในทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตอง
มีคนในทองถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของขุมชนและอยูภายใตการควบคุมของ
ประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจระบบและกลไกของประชาธิปไตย
อยางแทจริง 

 2.4.3 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 
  อุทัย หิรัญโต (2523 : 22) กลาววา ระบบการปกครองสวนทองถ่ินจะตองประกอบดวย
องคประกอบท้ัง 8 ประการ คือ  
   1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนดเรื่อง           
การปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศไทยนั้นจะมีความเขมแข็งกวา
การปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา 
ประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 
   2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับ
ของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเชื้อชาติ และความสํานึก
ในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหนวยงานการปกครอง
ทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ 
   3. การกระจายอํานาจหนาท่ี การท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 
   4. องคการนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ           
มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ๆ  
   5. การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชน           
ในทองถ่ินนั้น ๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 
   6. อิสระในการปกครองทองถ่ินสามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติ กิจการ                  
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงาน
ราชการ 
   7. งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายไดการจัดเก็บภาษีตามขอบเขต              
ท่ีกฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บเพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทะนุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป 
   8. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐ           
เพ่ือประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวย
การปกครองทองถ่ิน เพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตย (อนันต อนันตกูล อางใน ชูวงค            
ฉายบุตร, 2539 : 31) 
  จากการทบทวนองคประกอบการปกครองทองถ่ิน สามารถสรุปไดวา เปนองคกรในชุมชน               
ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายสวนกลาง มีขอบเขตพ้ืนท่ีปกครองท่ีกําหนดไวแนนอน มีสถานภาพเปนนิติบุคคล 
จัดตั้งข้ึนโดยกฎหมาย มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมท้ังในดานการคลัง การจัดเก็บภาษี การหารายได               
ตามท่ีกฎหมายกําหนด การจัดทํางบประมาณดวยตนเอง รวมถึงการกําหนดนโยบายภายใตการควบคุมของรัฐ
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และมีการแบงองคกรเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายผูบริการทองถ่ินและฝายสภาทองถ่ิน โดยประชาชนในทองถ่ิน             
มีสวนรวมในการปกครองตั้งแตข้ันตอนการเลือกตั้งคณะผูแทน ซ่ึงประกอบดวยคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
รวมถึงการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้ 
   1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ จะตองอาศัย
เงินงบประมาณเปนหลัก  หากเงินงบประมาณจากภารกิจท่ีจะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไมเพียงพอ  
ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอท่ีจะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได 
   2. เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศ            
มีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองท่ียอมมีความแตกตางกัน การรอรับการบริการ
จากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงและลาชา  หนวยการปกครองทองถ่ินท่ีมี
ประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารจึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได 
   3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ
ประชาชนก ็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยปกครองทองถ่ินข้ึนจึงมีความจําเปน โดยใหอํานาจหนวยการปกครอง
ทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ินเพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการของทองถ่ิน       
ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปนอันมาก และแมจะมี            
การจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางรอบคอบ 
   4. เพ่ือใหหนวยงานการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขาไปทําหนาท่ีฝายบริหาร หรือฝายนิติ
บัญญัติ การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้ มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)  

 2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญหลายประการตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   1. การปกครองทองถ่ิน คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน             
ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ 
และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยูอาศัย อันจะนํามาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ        
การปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารการเลือกตั้งจะ
เปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลพินิจเลือกผูแทนท่ีเหมาะสม สําหรับผูท่ีไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของ
ทองถ่ินนับไดวาเปนผูนําในทองถ่ินจะไดใชความรูความสามารถบริหารงานทองถ่ิน เกิดความคุนเคย              
มีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป  
   2. การปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง (Self-
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งคือ การปกครองตนเองมิใชเปน             
การปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง                  
ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ินโดยอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
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ประชาชนแลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตางๆ เชน เปดโอกาสให
ประชาชนออกเสียงประชามติ ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึก                      
ในความสําคัญของตนตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไขปญหาของ
ทองถ่ินของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือ การกระจาย
อํานาจไปในระดับต่ําสุด ซ่ึงเปนฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
   3. การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจําเปนบางประการ 
ดังนี้ 
    -  ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจาก
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปตามความเจริญเติบโตของบานเมือง 
    - กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ินนั้นไมเก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืน และไมมีสวนได
สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินดําเนินการดังกลาวเอง 
   4. การปกครองทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และ               
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน            
ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูท่ีใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนก็ตองเปนผูท่ีรูถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี การบริหารงาน  
จึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   5. การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูนําหนวยการปกครองทองถ่ินยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้ง การสนับสนุน
จากประชาชนในทองถ่ินยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทาง                 
การบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย   
   6. การปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง 
การปกครองทองถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ท่ีผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวม
จากประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มท่ี ซ่ึงการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมาจากการริเริ่มชวยตนเองของ
ทองถ่ินทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต 
อนันตกูล, 2521)  

 2.4.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น 
  หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะตองพิจารณาถึงกําลังเงิน 
กําลังงบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และหนาท่ีความรับผิดชอบ
ควรเปนเรื่องท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริง หากเกินกวาภาระ หรือนโยบายท่ีรัฐบาลตองการความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศ ก็ไมควรมอบใหทองถ่ินดําเนินการ เชน งานทะเบียน การศึกษา                     
ในระดับอุดมศึกษา การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ                  
มีขอพิจารณา ดังนี ้
   1. เปนงานท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกับการอํานวยความ
สะดวกในชีวิตความเปนอยูของชุมชน ไดแก การจัดทําถนน สะพาน สวนหยอม การกําจัดขยะมูลฝอย  
   2. เปนงานท่ีเก่ียวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชน งานดับเพลิง 
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   3. เปนงานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถ่ินมาก เชน 
การจัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา 
   4. เปนงานท่ีเก่ียวกับพาณิชยทองถ่ิน เปนงานท่ีหากปลอยใหประชาชนดําเนินการเอง                 
อาจไมไดรับผลดีเทาท่ีควรจะเปนจัดใหมีโรงจํานํา การจัดตลาดและงานตางๆ ท่ีมีรายไดโดยสามารถ                 
เรียกคาบริการจากประชาชน 

 2.4.7 การปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
  เทศบาลถือวาเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจัดตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและ
ใชในการบริหารเมืองเปนหลัก ซ่ึงหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” เปนเครื่องมือท่ี
สําคัญในการปกครองประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย สําหรับสังคมไทยเทศบาลเปน
รูปแบบการบริหารราชการสวนทองถ่ินในเขตชุมชนเมืองท่ีใชมาตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2542) 
เกือบ 66 ปแลว 
  1. ความเปนมา 
   พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถ่ิน และมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึน ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวยการจัดระเบียบ
บริหารปกครองตนเองของเทศบาล 
   พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยูเดิม 35 แหง ข้ึนเปนเทศบาล และไดมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว
อยูเปนระยะ เชน ในป พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483  
   พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้ึนใชแทนกฎหมายเกาท้ังหมด
และไดมีการใชกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมอยูเปนระยะ) จนถึงปจจุบัน 
(2541) ไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับบทบัญญัติหมวดวาดวยการปกครองทองถ่ินตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
   พ.ศ. 2542 ไดมีการปรบัปรุงแกไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2542 เพ่ือใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 
  2. หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถ่ินใดข้ึน
เปนเทศบาลไว 3 ประการ ไดแก 
    1. จํานวนของประชากรในทองถ่ินนั้น 
    2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามท่ี
กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถ่ิน 
    3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถ่ินนั้นวาจะ
สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด 
   จากเกณฑดังกลาวขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลข้ึนได 3 ประเภท ดังนี้ 
    1. เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตําบลไว
อยางกวาง ๆ ดังนี้ 
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     1.1 มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมา ตั้งแต 12,000,000 
บาท ข้ึนไป 
     1.2 มีประชากรตั้งแต 7,000 คน ข้ึนไป 
     1.3 ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถ่ินนั้น 
    สําหรับในกรณีท่ีมีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหาชุมชน
แออัด การอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาทองถ่ินหรือการสงเสริมการปกครองทองถ่ินในรูปเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหงได หรือกรณีท่ีจังหวัด
เห็นวาสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบลได ก็ใหจังหวัดรายงานไปให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลได โดยใหจังหวัดชี้แจง
เหตุผลและความจําเปน พรอมท้ังสงขอมูลความเหมาะสมไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดวย 
    2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้  
     2.1 ทองท่ีท่ีเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดโดยไม
ตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอ่ืนๆ ประกอบ 
     2.2 สวนทองท่ีท่ีมิใชเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเปนเทศบาลเมือง            
ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ 
      (1) เปนทองท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต 10,000 คนข้ึนไป    
      (2) มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
      (3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง 
    3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้ 
     3.1 เปนทองท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต 50,000 คน ข้ึนไป 
     3.2 มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
     3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเปนเทศบาลนคร 
  3. โครงสรางเทศบาล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแบงโครงสรางของเทศบาลออกเปน 2 สวน คือ สภา
เทศบาล และคณะเทศมนตรี 
   สําหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาท่ีอีกสวนหนึ่ง 
เรียกวา พนักงานเทศบาล 
    1) สภาเทศบาล  
     ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปนวิถีทาง
แหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยูในตําแหนงไดคราวละ 5 ป (ปจจุบันมีการแกไขใหอยูในวาระคราวละ 4 ป) ท้ังนี้ 
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับประเภทของเทศบาล ดังนี้ 
      1.1 สภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกท้ังหมด 12 คน 
      1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกท้ังหมด 18 คน 
      1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกท้ังหมด  24 คน 
     สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให                   
ผูวาราชการแตงตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กลาวคือ ใหผ ู วาราชการจังหวัดเปน
ผูเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแลว                    
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ใหสมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกดวยกัน จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ไมได ประธานสภามีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมเทศบาล
ควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาในกิจการภายนอก 
    2) คณะเทศมนตรี 
     ฝายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแก คณะเทศมนตรีซ่ึงอํานาจในการบริหารงานอยูท่ี
คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ            
ซ่ึงประกอบดวยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2- 4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ  
      ก. กรณีท่ีเปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีได 2 คน ซ่ึงเม่ือรวม
นายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลว มีจํานวน 3 คน 
      ข. กรณีท่ีเปนเทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีได 4 คน ซ่ึงเม่ือรวมนายกเทศมนตรี             
เปนคณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 5 คน สําหรับเทศบาลเมืองท่ีมีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาทข้ึนไป   
ใหมีเทศมนตรีเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 
    3) พนักงานเทศบาล 
     พนักงานเทศบาลเปนเจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจํา
สํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางใกลชิด
เพราะหนาท่ีของเทศบาลนั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย ท้ังในเรื่องงานการทะเบียน 
การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงนับวาเปนภาระหนาท่ี                  
ท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมาก ซ่ึงตางกับคณะเทศมนตรีท่ีวาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจใน
ลักษณะของการ “ทําอะไร” สวนการ “ทําอยางไร” ก็จะเปนหนาท่ีของพนักงานเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาล
เปนผูรับผิดชอบ  
  4. โฉมหนาเทศบาลในยคุ 2000 
   พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดโครงสรางเทศบาลใหมีองคประกอบ  
ดังนี้   
    1. โครงสรางใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง  ภายหลังท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบวาระ  หรือมีเหตุตองยุบสภาไป 
    2. เทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวา เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหง 
   จึงกลาวไดวา เทศบาลใดจะใชโครงสรางแบบคณะรัฐมนตรีก็จะมีโครงสรางดังท่ีไดกลาวไวแลว
ขางตน แตหากเทศบาลใดใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และคณะผูบริหารจะประกอบดวยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีมาจากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรี
ตามจํานวน  ดังนี้ 
    เทศบาลตําบล  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน  2  คน 
    เทศบาลเมือง  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน  3  คน  
    เทศบาลนคร  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน  4  คน  
   และกฎหมายไดใหอํานาจนายกเทศมนตรีแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของนายกเทศมนตรีอีกดวย 
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   อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2543 ระบุวา วันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป  
ก็จะจัดใหมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรงทุกแหงหรือจะใชโครงสรางแบบใหสมาชิกสภาเทศบาลเปน    
ผูเลือกคณะเทศมนตรี ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนโดยการลงประชามติ 
   การลงประชามติดังกลาว  กฎหมายกําหนดใหผู มีสิทธิ เลือกตั้ งในเขตเทศบาลนั้น               
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหจัดใหมีการลงประชามติ ท้ังนี้ การยื่นคํารองดังกลาวตองดําเนินการภายใน  
360 วัน กอนครบวาระของสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงอยูขณะนั้น และจะกระทําในวาระของสภาเทศบาล
นั้นไดเพียงครั้งเดียว 
   นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
    (1) กําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย 
    (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
    (3) แตงต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
    (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
    (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
    (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
  5. อํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล 
   ปกติสภาเทศบาลจะทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้    
   1. อํานาจในการตราเทศบัญญัติ  
    เทศบัญญัติ คือ กฎขอบังคับของทองถ่ิน ซ่ึงมีผลใชบังคับไดเฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ  
เทานั้น  โดยสภาเทศบาลเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอตัวบทกฎหมาย ใน
กรณีตอไปนี้  
    ก. เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล 
    ข. เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใชอํานาจตราเทศบัญญัต ิ               
เพ่ือปฏิบัติการไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ  
    สําหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ถือวาเปนการใชอํานาจสูงสุด        
ในการควบคุม ถาหากรางดังกลาวไมไดรับการเห็นชอบจากเทศบาลแลว นั่นหมายถึงวาคณะเทศมนตรีสิ้นสุด
ในหนาท่ี (เพราะการไมเห็นดวยของเทศบาลมีความหมายถึงการไมยอมรับของประชาชนในทองถ่ินดวย) โดยมี
เง่ือนไขท่ีนาสังเกตวา ผูวาราชการจังหวัดจะตองเห็นชอบดวย และในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยนั้น                
การตัดสินใจข้ันสุดทายจะข้ึนอยูกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวาจะดําเนินการอยางไร 
    สวนในการตราขอบัญญัติท่ัวไปจะมีหลักการคลายกัน แตตางกันตรงท่ีวารางดังกลาวจะ
ไดรับการวินิจฉัยข้ันสุดทายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวย  
   2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร 
    สภาเทศบาลมีอํานาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซ่ึงเปนฝายบริหารใหปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายท่ีกําหนดไว  โดยมีมาตรการควบคุมท่ีสําคัญอยางนอย 3 ประการ  
    2.1 การตั้งกระทูถาม 
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     สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีในขอความ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการงานในหนาท่ีได ถาหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีขอของใจเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี               
ของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี หรือเม่ือเล็งเห็นวาการกระทําใด ๆ ของฝายบริหารอาจจะกอใหเกิด             
ความเสียหายตอทองถิ่นหรือประชาชนในทองถิ่นนั้น ทั้งนี้นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีนั้น ๆ จะตอง               
ตอบกระทูถามใหสมาชิกสภาหายของใจ แตฝายบริหารมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทูถามก็ได ถาเห็นวายังไมสมควร
ตอบเพราะถาหากตอบไปแลวจะเกิดความไมปลอดภัยหรือเสียประโยชนท่ีสําคัญของเทศบาล 
    2.2 การเปดอภิปราย 
     กฎหมายวาดวยเทศบาลไดใหสิทธิแกสมาชิกสภาเทศบาล ขอเปดอภิปรายตอ                
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งได ซ่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการท่ีกําหนดไว  
เชน มีขอกลาวหาคณะเทศมนตรีวาปฏิบัติงานไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ละเลยไมปฏ บิัติหนาท่ีและ                  
มีความประพฤติเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง ฯลฯ 
    2.3 การอนุมัติงบประมาณประจําป 
     กอนท่ีจะมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรอบปตอไป คณะเทศมนตรีจะตองเสนอ
งบประมาณประจําปเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลเสียกอน และเม่ือสภาไดอนุมัติแลวจึงจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได 
การท่ีกําหนดใหตองเสนอขออนุมัติงบประมาณกอนนั้น เพ่ือท่ีสภาเทศบาลซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของประชาชน
ในทองถ่ินนั้น สามารถควบคุมการจัดหารายไดและการใชจายเงินของฝายบริหารใหเปนไปอยางถูกตอง และ
ตรงกับความตองการของทองถ่ิน และในกรณีท่ีสภาเทศบาลพิจารณาแลว ลงมติไมรับหลักการแหงราง                
เทศบัญญัติงบประมาณประจําปท่ีคณะเทศมนตรีเสนอแลว ไมวาจะตองเหตุผลใดก็ตามจะมีผลทําให            
คณะเทศมนตรีชุดนั้นตองพนจากตําแหนงไป 
   3. อํานาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะเทศมนตรี 
    บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเทศบาล ไดกําหนดเก่ียวกับการแตงตั้งคณะเทศมนตร ี          
ไววา “ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ดวยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล”   
    กลาวโดยสรุป คือ อํานาจในการเห็นชอบแตงตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะ 
เสนอการเห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง  มีขอสังเกตวาในปจจุบันมีการจัดกลุมในลักษณะพรรค
การเมืองข้ึน ดังนั้น กลุมท่ีไดรับเลือกต้ังเปนฝายเสียงขางมากจะมีโอกาสสูงท่ีจะไดรับเลือกตั้งเปนฝายบริหาร 
(คณะเทศมนตรี)  
   4. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล 
    เพ่ือท่ีจะใหการดําเนินงานตางๆ ของสภาเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอํานาจท่ีจะตั้งคณะกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติภารกิจท่ีมอบหมายใหทําซ่ึงคณะกรรมการ           
ท่ีสภาเทศบาลจะแตงตั้งนี้สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท  คือ 
    4.1 คณะกรรมการสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล              
ซ่ึงไดรับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบใหคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาลไดไมเกิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไมเกิน 5 นาย สวนเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตําบลใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไดไมเกิน 3 นาย 
    4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการท่ีประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมิไดเปนสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจํานวนและองคประกอบ
ของคณะกรรมการไดเชนเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกลาวมาแลวขางตน 
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   5. อํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรี 
    คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีสําคัญๆ อาจกลาวโดยสรุปได 3 ประการ ดังนี้ 
    1. อํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยท่ัวไปของ
เทศบาลตามท่ีเทศบาลกําหนดไว 
    2. อํานาจหนาท่ีในการเปรียบเทียบคดีท่ีละเมิดตอเทศบัญญัติ โดยเทศมนตรีคนใด                
คนหนึ่งอาจมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในคดีท่ีมีการละเมิดตอเทศบัญญัติได และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพ่ือประโยชนแหงการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอํานาจท่ีจะเรียกผูกระทําความผิดและพยานมา
บันทึกถอยคําเพ่ือประกอบการพิจารณาไดดวย 
    3. อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
กลาวคือ คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับกํานัน ผูใหญบาน ในการปฏิบัติงานตาง ๆ ในเขตเทศบาล
ตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี หรือกฏหมายอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดไวโดยกฎกระทรวง 
    เพ่ือใหการใชอํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรีดังกลาวมาแลวขางตนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพใหไดมีการแบงอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยปญหา และการสั่งการระหวางนายกเทศมนตรี         
กับเทศมนตรีไว  ดังนี้ (ประหยัด หงษทองคํา, 2526 : 55)  
    1. นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการและบริหารงานในเรื่อง
ตอไปนี้ 
     1.1 เรื่องเก่ียวกับสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล 
     1.2 เรื่องท่ีตองรายงานอําเภอหรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณี 
     1.3 เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรี 
     1.4 เรื่องท่ีเก่ียวกับการออกเทศบัญญัติหรือยกเลิกแกไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติอยูแลว 
     1.5 เรื่องท่ีดําริข้ึนใหม ซ่ึงอาจตองมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการข้ึนใหม 
     1.6 เรื่องท่ีปลัดเทศบาลเห็นเปนปญหา หรือกรณีพิเศษท่ีควรไดรับการวินิจฉัยจาก
นายกเรื่องซ่ึงนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งการโดยเฉพาะ 
     1.7 เรื่องท่ีปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
    2. เทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยสั่งการหรือบริหารงานในเรื่องตอไปนี้ 
      2.1 เรื่องท่ีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
เทศมนตรี 
     2.2 เรื่องท่ีตองรายงานนายกเทศมนตรี 
     2.3 เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุไวใหเปนอํานาจหนาท่ี อนึ่ง ในกรณีท่ี
นายกเทศมนตรีไมอยู หรือไมสามารถบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผูหนึ่งทํางานแทน  
และจะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 
   6.  อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ
หรือหนาท่ีบังคับใหปฏิบัติ และอํานาจหนาท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอํานาจตามท่ีกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ 
กําหนด ท้ังยังไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลในฐานะระดับตาง ๆ ไว เชน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง  
และเทศบาลนคร ไวแตกตางกันโดยมีรายละเอียดกลาวคือ   
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    6.1 หนาท่ีบังคับหรือหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ สรุปแบงหนาท่ีตามฐานะของเทศบาลไว ดังนี้ 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. รักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน  

2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือ

ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง

การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

7. หนาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่ง

กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย

บัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

มีหนาท่ีเชนเดียวกับเทศบาลตําบล 

ขอ 1-7 และมีหนาท่ีเพ่ิมอีก ดังนี้ 

1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและ

รักษา 

4. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

5. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 

6. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง

โดยวิธีอ่ืน 

7. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือ

สถานสินเชื่อทองถ่ิน 

มีหนาท่ีเชนเดียวกับ

เทศบาลเมือง ตาม             

ขอ 1-14 และมีหนาท่ีเพ่ิม

อีก ดังนี้ 

1. ใหมีและบํารุงการ

สงเคราะหมารดาและเด็ก 

2. กิจการอยางอ่ืน            

ซ่ึงจําเปนเพ่ือการ

สาธารณสุข  

    6.2 อํานาจหนาท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติ 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหา

กินของราษฎร 

6. ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการ

พิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาและ 

แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

9. เทศพาณิชย 

1. ใหมีตลาด ทาเทียบและทาขาม 

2. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดา

และเด็ก 

5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

6. ใหมีการสาธารณูปการ 

7. จัดทํากิจกรรม ซ่ึงจําเปนเพ่ือการ

สาธารณสุข 

8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

9. ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา

และพลศึกษา 

มีหนาท่ีเชนเดียวกันกับ

เทศบาลเมืองตาม           

ขอ 1-12 



42 

 

10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว

และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและรักษา

ความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 

12. เทศพาณิชย 

 

    6.3 อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กําหนด 

     นอกจากอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดไวแลวยังมี

กฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ อีกเปน

จํานวนมาก เชน  

     (1) พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ พุทธศักราช 2464 

     (2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 

     (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535  

     (4) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระทําปุย พุทธศักราช 2490 

     (5) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

     (6) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 

     (7) พระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2498 

     (8) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  

     (9) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502  

     (10) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. 2535   
     (11) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
     (12) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     (13) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 
     (14) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 
     (15) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ฯลฯ 
   7. การบริหารงานของเทศบาล 
    การบริหารงาน ประกอบดวย คณะเทศมนตรี จะทําหนาท่ีเปนผู กําหนดนโยบาย                
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาทองถ่ิน จึงเห็นไดวาหนาท่ีสําคัญในการวางแผนดําเนินงาน ก็คือ                 
คณะเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบควบคุมจัดทําใหเปนไปตามแผนนั้น จึงเทากับวาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบใน
ดานการวาง “นโยบาย” นั่นเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานของรัฐบาลแลว คณะเทศมนตรี                        
ก็เชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีซ่ึงบริหารราชการดานนโยบาย สวนงานประจําท้ังหมดยอมอยูในความรับผิดชอบ
ของปลัดเทศบาลหรือคลายกับปลัดกระทรวง 
    สําหรับสภาเทศบาล จะทําหนาท่ีการตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงกับตัวบทกฎหมาย  
ซ่ึงใชบังคับแกบุคคลท่ัวไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลและตามท่ี
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กฎหมายบัญญัติและใหอํานาจไว ซ่ึงจะเห็นไดวาในกรณีหลังนี้กฎหมายไดใหอํานาจแกสภาเทศบาลมาก                  
ในการวางนโยบายและการควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การใชอํานาจที่นับวาสําคัญที่สุด            
ของสภาเทศบาลในกรณีนี้คือ การพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําป นับวาสภาเทศบาลไดใช
อํานาจอยางสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี 
   8. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล) 
    การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น รศ.ดร.สมคิด เลิศไพบูลย ไดใหความเห็นวา 
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของการกระจายอํานาจ     
หากการกระจายอํานาจโดยปราศจากการกํากับดูแลแลวยอมทําใหรัฐเดี่ยวไมสามารถดํารงตนอยูได                   
ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 บัญญัติวา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงเปนตนกําเนิดของการกํากับดูแล               
ท่ีสําคัญของรัฐเหนือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร หมวด 9 การปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแตมาตรา 280-290  
ไดกําหนดเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน การกระจาย
อํานาจไปสูทองถ่ิน และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแมวารัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน               
แตความเปนอิสระของทองถ่ินดังกลาวก็ยังคงอยูภายใตเง่ือนไขของความเปนกลไกหนึ่งของการบริหารราชการ
แผนดินท่ีเปนภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีจะตองกํากับดูแล ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรปกครอง                     
สวนทองถ่ินสามารถบริหารกิจการไดอยางประสิทธิภาพ เปนไปดวยความถูกตองตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ          
อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยท่ัวไป รัฐบาลจึงจําเปนตองกํากับดูแลทองถ่ินโดยผานการบริหาร
ราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ ซ่ึงเปนตัวแทนและกลไก              
ท่ีสําคัญของรัฐบาลในการกํากับ ดูแลทองถ่ิน ท้ังนี้การกํากับดูแลจะตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี ้
    1. การกระทําเทาท่ีจําเปน 
    2. กระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
    3. ตองเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศชาติ
โดยรวม 
    4. จะกระทบถึงสาระสําคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน 
ในทองถ่ินไมได 
   9. วิธีการในการกํากับดูแล 
    1. การกํากับดูแลโดยตรง 
     1.1 การกํากับดูแลตัวบุคคลหรือองคกร เชน 
     (1) กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดถูกกลาวหาวา
ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ           
ไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักด์ิตําแหนง หรือ              
แกเทศบาล หรือราชการ เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวา จะใหคงอยูในตําแหนงในระหวาง 
การสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ไดไมเกิน 30 วัน แลวรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา48) 
     (2) กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี            
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวสัดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตาม
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หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักด์ิ
ตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน เพ่ือขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สั่งใหคณะเทศมนตร ี 
เทศมนตรีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ออกจากตําแหนงได (มาตรา 73 ประกอบมาตรา 48  
ปญจวีสติ 48 ปญจทศ และ 48 โสฬส) 
     (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งยุบสภาเทศบาล หากเห็นวา             
เพ่ือเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวมตามท่ี
ผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็น (มาตรา 74) 
     1.2 การกํากับดูแลการกระทํา 
     การกระทําท่ีสําคัญ ๆ ของเทศบาลจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของราชการบริหาร
สวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค เชน 

     (1) การกํากับดูแลกอนท่ีการกระทําจะมีผลบังคับใช เชน การอนุมัติ การอนุญาต  

การใหความเห็นชอบ 

      -   รางเทศบัญญัติ (รางเทศบัญญัติท่ัวไปและรางเทศบัญญัติงบประมาณ)   

       ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด (มาตรา62) 

      -  การทํากิจการนอกเขตเทศบาลตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งท่ี 

961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวาราชการ

จังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน (มาตรา 57 ทว)ิ 

      -   การจัดตั้งหรือยุบเลิกสหการตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา (มาตรา58) 

      -   การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ ตองไดรับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 66) ซ่ึงปจจุบัน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งท่ี 252/2541 ลงวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2541 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน 

      -   การจายเงินอุดหนุนและการจายเงินเพ่ือการลงทุนตองไดรับอนุมัติจากผูวา

ราชการจังหวัด  (มาตรา 67 ทว)ิ 

     (2) การสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหระงับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ กรณี

นายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองและ               

ไปในทางท่ีอาจจะเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการ และนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด

แลวแตกรณี ไดชี้แจง แนะนํา ตักเตือน แลวไมปฏิบัติตาม นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีมี

อํานาจท่ีจะสั่งเพิกถอน หรือสั่งใหระงับการปฏิบัติของคณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี             

รองนายกเทศมนตรี ไวกอนได แลวรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 15 วัน เพ่ือให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 72 ประกอบมาตรา 48  

ปญจวีสติ) 

    2. การกํากับดูแลโดยออม 
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       2.1 การใชเงินอุดหนุนเปนมาตรการในการกํากับดูแล   

     ทุกปสวนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสามารถแยก

เปน 2 กรณีดวยกัน คือ เงินอุดหนุนท่ัวไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนท่ัวไปนั้น เม่ือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดรับแลวจะนําไปใชในดานใด ๆ ก็ได โดยไมอยูภายใตการควบคุมของสวนกลาง สวนเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจนั้นจะเปนเงินอุดหนุนท่ีระบุกิจการโดยตรงท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนําไปใชได เงินอุดหนุน

สวนนี้จะถูกควบคุมอยางใกลชิดทุกข้ันตอนจากสวนกลางตามระเบียบท่ีรัฐบาลกําหนดดังนี้ 

     (1) การขอรับเงิน จะตองเสนอโครงการผานกรมการปกครองใหสํานักงบประมาณ

พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของโครงการตลอดจนราคาคาใชจาย 

     (2) การใชจายเงิน จะตองเปนไปตามโครงการงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติทุกประการ 

     (3) การเปลี่ยนแปลงรายการ จะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณกอนทุกกรณี

เวนแตกรณีท่ีสํานักงบประมาณมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาจังหวัด 

     (4) การเบิกจายเงินจะกระทําไดเม่ือถึงงวดการจายเงินตามสญัญา โดยตองเบิกจากคลัง 

     (5) การกันเงิน จะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

     แมในทางทฤษฎี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอิสระท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจหรือไมก็ได ซ่ึงก็หมายความวา ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินก็ไมตองอยูภายใตการควบคุมจากสวนกลาง แตถาขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ก็ตองอยูภายใต

การควบคุมเงินอุดหนุน จึงเปนมาตรการในการกํากับดูแลทางออมประเภทหนึ่ง ซ่ึงจํากัดเสรีภาพ ในทางการคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางมาก 

     2.2 การใชสัญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับดูแล 

     สัญญามาตรฐานก็คือ “สัญญาท่ีบุคคล (หรือนิติบุคคล) ทางกฎหมายมหาชน หรือทาง

กฎหมายแพงบุคคลหนึ่งกระทําข้ึน โดยแบบของสัญญานั้นถูกกําหนดข้ึนโดยบุคคลท่ีสาม” การท่ีแบบของ

สัญญานี้ถูกกําหนดข้ึนโดยบุคคลท่ีสาม จึงเทากับวาบุคคลท่ีทําสัญญานั้น ๆ ถูกจํากัดอํานาจและการริเริ่ม

สรางสรรคในการกําหนดรายละเอียดทางสัญญานั่นเอง 

     การใชสัญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับดูแลทางออมนั้น มีการใชอยาง

แพรหลายในระบบกฎหมาย ลายลักษณอักษรในสวนท่ีเก่ียวกับการกระจายอํานาจนั้นมักพบตัวอยางนี้

มากมาย เชน การจัดทําสัญญาตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 ขอ 125 กําหนดวา จะตองทําตามตัวอยาง

สัญญาท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดและไมทําใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเสียเปรียบ 
 

  

 

 

สุขาภิบาล 

เทศบาลตําบล 
- มีรายไดไมต่ํากวา 12
ลานบาท (ไมรวมเงิน
อุดหนุน)  
-ประชากร 7,000 คน
ข้ึนไป 

เทศบาลเมือง 

- เปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด

(ยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดเลย) 

เทศบาลนคร 

- มีประชากร 50,000

คนข้ึนไป 
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              หรือ 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 เง่ือนไขในการจัดตัง้เทศบาลและประเภทของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 2.2 แสดงโครงสรางและการแบงสวนราชการบริหารของเทศบาล 

 

 

 

 

 

สภาเทศบาล 

 

คณะเทศมนตรี 

หรือนายกเทศมนตรี 

 

เทศบาลตําบล 

 

สมาชิกสภา 

เทศบาตําบล 

 

การประชามติจากประชาชน

ในเขตเทศบาลนั้น 

 

เทศบาล 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

กอง/ฝาย  

คลัง 

กอง/ฝาย  

ชาง 

กอง/ฝาย       

การประปา 

กอง/ฝาย 

สาธารณสุข 

สภาเทศบาล 
-สมาชิก 12-18-24 

 

คณะเทศมนตรี 
- นายกฯ  1 คน 

- เทศมนตรี 2-4 คน 

 
ปลัดเทศบาล 

กอง/ฝาย 

สวัสดิการสังคม 

กอง/ฝายวิชาการ

และแผนงาน 

กอง/ฝาย 

การศึกษา แขวง 

รองปลัดเทศบาล 
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รูปท่ี 2.3 เทศบาลตําบล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2543 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

มาตรการท่ัวไป 

 

นอกจาก
กระทรวงมหาดไทย
จะออกระเบียบ
เก่ียวกับ การเงิน
ทรัพยสินแลวยังมี
อํานาจในการ
ตรวจสอบการคลัง
บัญชีเทศบาล 

การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล 

 

 

กฎหมายท่ีกําหนดให
สวนกลางตองดําเนินการ 
เชนการยกฐานะระเบียบ
ของพนักงานเทศบาล 

ฯลฯ 

มาตรการกฎหมาย

ระเบียบ  ประกาศ 

 

กฎหมายในสวนกลาง
ออกเปนระเบียบ เชน 
ขอบังคับประชุม การทํา
งบประมาณ ฯลฯ 

การเพิกถอน 

 การชี้แจง

ตักเตือน 

 

โดย รมว.

มหาดไทยหรือ 

ผวจ.ในการ

ตรวจสอบให

ถูกตองตาม

กฎหมาย 

 

เทศบาล 

 

นายกเทศมนตรีมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน 

 
สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน 

สมาชิกเทศบาลเมือง  18 คน 

สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน 

 

เทศบาบตําบล  มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน 

เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน 

เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 4 คน 

เทศบาล 

นคร             เมือง 

 

 

ประธานสภา  และรองประธาน 

สภาเทศบาล เลือกจาก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ตามมติของสภาเทศบาล 

 

นายกเทศมนตรีเปน 

ผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี 

มาตรการตรวจสอบ 

 

การอนุมัติ 
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รูปท่ี 2.5 แสดงวิธีการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) 

 2.4.8 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2480 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2480 ซ่ึงเปนการยกฐานะบางสวนของตําบลเหนือ และตําบลหลุบ 
อําเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ข้ึนเปนเทศบาลเมือง เรียกวา “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม” 
มีพ้ืนท่ี 4.04 ตารางกิโลเมตร ตอมาในป 2524 ไดขอขยายเขตเทศบาลออกเปน 16.96 ตารางกิโลเมตร             
ซ่ึงไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2525 โดยมี            
พระอรรถเปศลสุรวดี เปนนายกเทศมนตรีคนแรก และนายจารุวัฒน บุญเพ่ิม เปนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ           
คนท่ี 24 คนปจจุบัน โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ    ติดตอกับ  ตําบลโพนทอง   
   ทิศใต     ติดตอกับ  ตําบลหลุบ                      
   ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตําบลเหนือ   
   ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  ตําบลลําพาน  
  ตั้งอยูเลขท่ี 70/21 ถนนถีนานนท ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ    
  1) ดานกายภาพ 
   1.1) ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 

กฎหมายกําหนดใหสวนกลางประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เชน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจ

เปรียบเทียบคดีท่ีละเมิดตอเทศบัญญัติ 

ยุบสภา 

 

ปลดคณะเทศมนตรี 

 

การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล 

 

 
ปลดสมาชิกออก 

 

การบริการ 

 
รมว.มหาดไทยมีอํานาจใน
การยุบสภาและใหราษฎร
เลือกตั้งหรือแตงตั้งสมาชิก
ใหมแทนภายใน 90 วัน หาก
เห็นวาสภาเทศบาลกอความ
ไมสงบหรือขัดขวางการ
ดําเนินงานของคณะเทศมนตรี 

เม่ือสอบสวนแลวพบวา

ประพฤติเสื่อมเสีย

หรือไมมาประชุม 3 ครั้ง

ติดตอกัน ฯลฯ 

เม่ือพบวาประพฤติเสื่อม

เสีย หรือ ส.ท. ไมต่ํากวา 

1 ใน 3 เสนอเรื่องปลด

และ รมว.มหาดไทย

เห็นชอบ 

ใหเปนไปตามระเบียบ
พนักงานเทศบาลโดยมี รมว.
มหาดไทยเปนประธานใน
การกํากับ ดูแลวินัยรวมท้ัง
แตงตั้งโยกยายเลื่อนชั้น
(พนักงานเทศาบาลระดับ 5 
ข้ึนไป) 
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รูปท่ี 2.6 แสดงวิธีการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) 

 
 
   1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
    จังหวัดกาฬสินธุ มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงจนถึงท่ีราบลุมมีน้ําแชขัง ดังนั้น
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ สามารถแบงลักษณะภูมิประเทศได 5 ลักษณะ ดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซ่ึงมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล             
ปานกลาง 200 - 500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพ้ืนท่ีของอําเภอสมเด็จ อําเภอ
เขาวง อําเภอกุฉินารายณ และอําเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญไดแกน ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน 
    (2) สภาพท่ีเปนหุบเขา อยูในเขตอําเภอเขาวง มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่น ลอนตื้น               
อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอสมเด็จ และ
บางสวนของอําเภอหวยผึ้ง 
    (3) สภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเปนลูกคลื่น 
ลอนต้ืน อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอ
สมเด็จ และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง 
    (4) สภาพคอนคางราบ มีระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 - 170 เมตร อยูในบริเวณอําเภอเมือง 
อําเภอยางตลาด บางสวนของทิศใตของอําเภอสหัสขันธ ทางทิศตะวันออกของอําเภอสมเด็จ และอําเภอหวยผึ้ง 
    (5) สภาพพ้ืนท่ีราบลุมริมฝงน้ํา เปนท่ีราบริมแมน้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร อยูในอําเภอกมลาไสย บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอยางตลาด 
   1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
    ภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ  จะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ                 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศรอนและคอนขาวหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุมีฝนตกเฉลี่ย 1,389.4 มิลลิลิตร/ป อุณหภูมิสูงสุด 51.5 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ ขอมูลเฉลี่ยรอบ 17 ป) 
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  2) ดานการเมือง/การปกครอง 
   2.1) เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุแบงเขตการปกครองออกเปน 3 เขต ในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโลเมตร มี 36 ชุมชน ท่ีมีคณะกรรมการชุมชน สวนอีก 2 ชุมชนเปนชุมชน             
ยานการคาและสถานท่ีราชการไมมีคณะกรรมการชุมชน ดังนี ้

ท่ี เขต 1 ท่ี เขต 2 ท่ี เขต 3 

1 ชุมชนซอยน้ําทิพย 13 ชุมชนตลาดเกา 25 ชุมชนสงเปลือยใน 
2 ชุมชนกุดยางสามัคคี 14 ชุมชนคุมหวย 26 ชุมชนสงเปลือยกลาง 
3 ชุมชนโพธิ์ไทร 15 ชุมชนทุงสระ 27 ชุมชนสงเปลือยนอก 
4 ชุมชนทาสินคา 16 ชุมชนวัดหอไตรปฏการาม 28 ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช. 
5 ชุมชนดอนสวรรค 17 ชุมชนวัดสวางพัฒนา 29 ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 
6 ชุมชนหนาโรงเลื่อย 18 ชุมชนวัดสวางคงคา 30 ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา 
7 ชุมชนวัดเหนือ 19 ชุมชนริมแกงดอนกลาง 31 ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง 
8 ชุมชนโรงง้ิว 20 ชุมชนบุญกวาง 32 ชุมชนทุงมน 
9 ชุมชนวัดใตโพธิ์คํ้า 21 ชุมชนดอนกลอย 33 ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา 

ท่ี เขต 1 ท่ี เขต 2 ท่ี เขต 3 

10 ชุมชนหนองลิ้นจี่ 22 ชุมชนสุขสบายใจ 34 ชุมชนเกษตรสมบูรณ 
11 ชุมชนหนองไชยวาน 23 ชุมชนหัวโนนโก 35 ชุมชนหาดลําดวน 
12 ชุมชนหนองผักแวน 24 ชุมชน ก.ส.ส. 36 ชุมชนดงปอ 

   2.2) การเลือกตั้ง 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คือ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 18 คน ประกอบดวย 
    เขต 1 นายตอชาติ  ฆารไสว  นายกานต ฆารไสว  นายสิทธิภรณ  ตุ งคะเตชะ                    
นายสรรเพชญ ศรีทอง  นายนภดล แกวพูล  และนางจินตนา ผองพันธุ 
    เขต 2 นายโฆษิต ธีรกุล  นางสุโรจน แสดงโสภาพรรณ  นายกฤษฎา เวียงวะลัย                  
นายอุทิศ จําเริญสรรพ  นายกมลพันธุ จีระสมบัตริ และนายธนัท จิตรลาดานนท 
    เขต 3 นายสุรศักดิ์ เรืองศรีม่ัน  นายอาคม สําราญเนตร  นายธวัชพงศ โยคะสิงห  นายอภิชัย 
น้ําจันทร  นางจําลอง  ภูเตานาค  และนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน 
  3) ประชากร 
   3.1) ขอมูลเก่ียวกับประชากร 
    จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล  14,840  หลังคาเรือน 
    จํานวนประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีตามฐานทะเบียนราษฎร  34,218 คน 
     -   ชาย    จํานวน     16,475  คน 
     -   หญิง จํานวน     17,743  คน 
    จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  24,774   คน 
     -   ชาย  จํานวน     11,623  คน 
     -   หญิง จํานวน     13,151  คน 
    ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนท่ีคิดเปน 2,017 คน/ตารางกิโลเมตร   



51 

 

   3.2) ขอมูลชุมชน 

ลําดับท่ี ช่ือชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ซอยน้ําทิพย 
กุดยางสามัคคี 
โพธิ์ไทร 
ทาสินคา 
ดอนสวรรค 

229 
360 
115 
184 
158 

1,024 
1,122 

441 
721 
769 

6 หนาโรงเลื่อย 128 489 
7 
8 
9 
10 

วัดเหนือ 
โรงง้ิว 
วัดใตโพธิ์คํ้า 
หนองลิ้นจี ่

170 
161 
175 
235 

660 
572 
592 
911 

ลําดับท่ี ช่ือชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

11 
12 
13 
14 
15 

หนองไชยวาน 
หนองผักแวน 
ตลาดเกา 
คุมหวย 
ทุงสระ 

159 
279 
197 
242 
139 

614 
789 
702 
723 
474 

16 
17 
18 
19 
20 

วัดหอไตรปฏการาม 
วัดสวางพัฒนา 
วัดสวางคงคา 
ริมแกงดอนกลาง 
บุญกวาง 

335 
177 
358 
140 
275 

1,102 
572 

1,235 
607 
939 

21 
22 
23 
24 

ดอนกลอย 
สุขสบายใจ 
หัวโนนโก 
ก.ก.ส. 

275 
520 
273 
332 

848 
1,505 

774 
884 

25 สงเปลือยใน 365 1,257 
26 สงเปลือยกลาง 216 578 
27 สงเปลือยนอก 431 1,029 
28 หนาโรงซอม ร.พ.ช. 413 1,061 
29 วัดปาทุงศรีเมือง 477 1,484 
30 ทุงศรีเมืองพัฒนา 342 1,012 
31 
32 
33 
34 

ทุงศรีเมืองกลาง 
ทุงมน 
หัวคู-หนองเรือ 
เกษตรสมบูรณ 

250 
189 
138 
164 

869 
605 
440 
582 
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35 
36 
*37 
*38 

หาดลําดวน 
ดงปอ 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

164 
327 

 

5,748 

411 
956 

 

4,864 

รวม 14,840 34,218 

หมายเหตุ  :  *  เปนชุมชนยานการคาและสถานท่ีราชการไมมีคณะกรรมการชุมชน 
ท่ีมา :  กองสวัสดิการสังคม  และงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ  2559 

  4) สภาพทางสังคม 
   4.1) การศึกษา   
    สถานศึกษาในสังกัด      6 แหง 
    สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล 22  แหง   ไดแก 

 -   โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  -   โรงเรียนอนุกูลนารี 
 -   โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย  -   โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 
 -   โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  -   โรงเรียนวัดชัยสุนทร 

 -  โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย -  โรงเรียนเซ็นตยอแซฟกาฬสินธุ   
 -  โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน  -  โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ   
 -  โรงเรียนอนุบาลทุงมน  -  โรงเรียนสาธิตศึกษา    
 -  โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา    -  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ 
 -  โรงเรียนชาญยุทธวิทยา  -   วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  
 -  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง  
 -  โรงเรียนพระปริยตัิธรรมสามัญวัดประชานิยม   
 -  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  
 -  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ (ไทย - เยอรมัน) 
 -  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ    
 

สถานศึกษาในสังกัด 
จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2557 จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2558 
กอน

ประถม 
ประถม มัธยม รวม 

กอน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม 

โรงเรียนเทศบาล ๑ - 1,111 - 1,111 - 1,119 - 1,119 

โรงเรียนเทศบาล ๒ - - 226 226 - - 205 205 

โรงเรียนเทศบาล ๓ 376 - - 376 430 - - 430 
โรงเรียนเทศบาล ๔ - 182 - 182 - 177 - 177 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1 102 - - 102 103 - - 103 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2 55 - - 55 60 - - 60 
รวม 533 1,293 226 2,052 593 1,296 205 2,094 



53 

 

ท่ีมา : สํานักการศึกษา  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2559  
 
 

   4.2) สาธารณสุข 
    ศูนยสาธารณสุขในสังกัด      2 แหง  
    โรงพยาบาลของรัฐ               1 แหง 
    โรงพยาบาลเอกชน               1 แหง  
    ศูนยสุขภาพชุมชน                2 แหง 
    คลินิกแพทย                            38 แหง  
    คลินิกทันตกรรม                   8 แหง 
    รานขายยาท่ีมีเภสัชกร                 37 แหง 

ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  พฤษภาคม   2559  
   4.3) อาชญากรรม 
    สถิติการเกิดเหตุคดีอาญาภายในอําเภอเมืองกาฬสินธุ 
     ป 2557  มีคดีอาญา 142 คดี 
     ป 2558  มีคดีอาญา 132 คดี 

ท่ีมา :  สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ  

   4.4) ยาเสพติด 
    ป 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีผลการดําเนินการในการ RE-X-ray เพ่ือคนหาผูเสพ/ผูติด 
ในพ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท้ัง 36 ชุมชน พบผูเสพจํานวน 50 ราย ไดนําเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟู
คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ คายฟนฟูศูนยขวัญแผนดินอําเภอเมืองกาฬสินธุ โดยการประสานการปฏิบัติกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   4.5) การสังคมสังเคราะห ผูสูงอายุจํานวน 3,247 คน ผูพิการจํานวน 663 คน ผูปวยเอดส
จํานวน 25 คน และผูดอยโอกาสจํานวน 60 คน 

  5) ระบบบริการพ้ืนท่ี 
   5.1) การคมนาคมขนสง 

    -  ทางรถไฟ ตองลงท่ีจังหวัดขอนแกน แลวตอรถโดยสารประจําทางจากจังหวัดขอนแกน

เขาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร 

    -  ทางอากาศ ตองลงท่ีจังหวัดขอนแกน แลวตอรถโดยสารประจําทางจากจังหวัด

ขอนแกนเขาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร 

    -  ทางรถยนต สามารถใชเสนทางติดตอท้ังภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง ตลอด

จนถึงกรุงเทพมหานครไดอยางสะดวก 

   5.2) การไฟฟา  
    - จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช        14,840   ครัวเรือน  
    - จํานวนไฟฟาสาธารณะ          5,375 จุด 

   5.3) การประปา  
    - จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช  14,840  ครัวเรือน  
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    - หนวยงานท่ีดําเนินกิจการประปาในพ้ืนท่ี  สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ  
    - จํานวนน้ําประปาท่ีผลิตได 23,760   ลบ.ม./วัน  
    - จํานวนแหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา  2   แหง 

   5.4) โทรศัพท 
    โทรศัพท ในปงบประมาณ 2556 มีชุมสายโทรศัพท โครงขายของ TOT จํานวน 70 
ชุมสาย 25,123 เลขหมาย มีชุมชนสายโทรศัพท โครงขายของ TT&T จํานวน 8 ชุมสาย 6,217 หมายเลข          
เลขหมายท่ีเปดใชแลวในสวนของโครงขาย TOT จํานวน 15,029 หมายเลข และโครงขาย TT&T จํานวน 
2,804 เลขหมาย โดยประเภทผูเชาสวนมากเปนบานพักอาศัย ธุรกิจ สวนราชการ ตามลําดับ (ท่ีมา : บริษัทที
โอที จํากัด (มหาชน) ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2556 

   5.5) ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
    มีบริษัทไปรษณียไทย 
  6) ดานเศรษฐกิจ 
   6.1) การเกษตร 
    พ้ืนท่ีเกษตร 19,779-1-21 ตรม./ไร   
   6.2) การบริการ 
    - สถานธนานุบาล 2  แหง 
    - โรงฆาสัตว  1   แหง 
    - สถานบีริการน้ํามัน 7   แหง 
    - สถานีบริการกาซ LPG 1   แหง 
    - ตลาดสด  3   แหง 
    - โรงแรม   9   แหง 
    - โรงพยาบาลของรฐั 1 แหง 
    - โรงพยาบาลของเอกชน 1 แหง 
    - ศูนยบริการสาธารณสุข 3 แหง 
   6.3) การทองเท่ียว 
    สถานท่ีทองเท่ียว/สวนสาธารณะ 7  แหง 
    - สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
    - วัดกลาง พระอารามหลวง 
    - สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง 
    - สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
    - อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
    - พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ 
    - ศาลเจาโสมพะมิตร 
   6.4) การทองเท่ียว 
    - ธนาคาร   10  แหง 
    - ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 5  แหง 
    - กลุมอาชีพ  19  กลุมอาชีพ 
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  7) เศรษฐกจิพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
   7.1) ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
    ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีท้ังหมด 38 ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชน ๆ ละ 
10 คน รวมท้ังหมด 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบ วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ฯ 
   7.2) ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
    โดยใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค จํานวนน้ําท่ีผลิตได 23,760 ลบ.ม./วัน ซ่ึงมีจํานวน
แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาจํานวน 2 แหง คือ ลําหวยสีทน และลําน้ําปาว 
  8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   8.1) การนับถือศาสนา 
    จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ   99.38  ของประชากรในเขตเทศบาล 
    จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  0.30  ของประชากรในเขตเทศบาล                         
    จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต  คิดเปนรอยละ    0.11  ของประชากรในเขตเทศบาล 
             จํานวนผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ    0.21  ของประชากรในเขตเทศบาล 
ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ วัฒนธรรมจังหวัด

กาฬสินธุ งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล  กุมภาพันธ  2559 
   8.2) ประเพณีและงานประจําป มหกรรมงานโปงลางและงานวิจิตรแพวาราชินีแหงไหม งาน
กาชาดประจําป งานบุญซําฮะ งานบุญเขาพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญกฐิน ประเพณีลอยกระทง 
   8.3) ภูมิปญญาทองถ่ิน / ภาษาถ่ิน : การทอเสื่อกก / ภาษาอีสาน 
   8.4) สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก : ผาไหมแพรวา 
  9) ทรัพยากรธรรมชาติ 
   9.1) น้ํา : ลําน้ําปาว แกงดอนกลาง กุดยางสามัคคี กุดน้ํากิน 
   9.2) คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ : คุณภาพน้ํามีคาบีไอโออยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยของ 

  พนิดา สุภาราญ (บทคัดยอ : 2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทีมงานของ

พนักงานสวนตําบล ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวาจากลักษณะการทํางาน

ของทีมงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคนั้นจะเห็นไดวา พนักงานสวน

ใหญมีความเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของทีมงานท่ีชัดเจน สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด

กฎเกณฑ และมาตรฐานตาง ๆ ในการทํางาน ไดเปนอยางดี โดยหัวหนาทีมงานนั้นไมใชอํานาจครอบงํา

สมาชิกทําใหสมาชิกสวนใหญมีการอภิปรายถกเถียงกันอยางกวางขวาง โดยทุกคนไดมีสวนรวมและรับฟง

เหตุผลซ่ึงกันและกันไดทุกเรื่องอยางตั้งใจ สมาชิกพรอมท่ีจะเปดรับความคิดเห็นท่ีแตกตางกันซ่ึงมีศิลปะใน

การฟงและนําการฟงนั้นมาใชเปนความคิดสูการปฏิบัติ โดยไมแสดงอาการหลีกเลี่ยงกับความคิดเห็นท่ีขัดแยง 

โดยมีการตัดสินใจโดยใชหลักความเห็นพองตองกันเปนเอกฉันทของสมาชิกหากมีการวิพากษวิจารณกันก็จะ



56 

 

เปนไปอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย ทําใหสมาชิกสวนใหญไดมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกไดรับ

มอบหมายงานอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี สวนใหญมีการติดตามผล

และประเมินผลการทํางานเปนทีมทุกระยะ ต้ังแตกอนปฏิบัติระหวางการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ รูปแบบ

การติดตอสื่อสารกันของสมาชิกสวนใหญเปนแบบสองทางระหวางหัวหนาทีมกับสมาชิก และระหวางการ

ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ทําใหสมาชิกสวนใหญมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน และชวยเหลือเก้ือกูลกัน

ระหวางสมาชิกทีม 

 สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (บทคัดยอ : 2553) ไดศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการของเทศบาลเรียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ผูมีสวนไดสวนไดเสียมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการและความเชื่อม่ันในการใหบริการของเทศบาล อยูในระดับมากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกับ        

คารอยละ จะมีคารอยละอยูระหวาง  76-80  หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของผูมีสวนได

เสียท่ีมีตอความเชื่อม่ันในการใหบริการตอประชาชนของเทศบาลเวียงพาคํา มากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก คือ  

ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ( Χ =6.07) รอยละ 76-80               

ดานการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน ( Χ  =6.05) รอยละ 76-80 และดานการเกิดประโยชนสุข     

ของประชาชน ( Χ  =6.01) รอยละ 76-80    

 มุทิตา  วรกัลยากุล. (2556) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร

รังสิต จังหวัดประทุมธานี พบวา 1) สถานภาพองคกรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการดําเนินงานตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับภารกิจ และบริบทขององคกร ท้ังนี้พบวาการบริหารงาน 

ในดานตาง ๆ ควรมีการปรับปรุง เชน ดานโครงสราง และดานการจูงใจพนักงาน 2) ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดาน

โครงสราง ปจจัยดานระบบงาน ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานพนักงานปจจัยดานคานิยมรวม และปจจัยดาน

ทักษะมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือนํามาสรางสมการพยากรณเพ่ือทํานายปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ    

ในการบริหารงาน พบวา ปจจัยดานทักษะสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

ปจจัยดานคานิยมรวม ปจจัยดานกลยุทธ และปจจัยดานระบบงาน ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณ (R2) เทากับ .621 จึงทําใหท้ังสี่ปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายความสําเร็จในการบริหารงานไดรอยละ 

62.1 และ 3) ขอเสนอแนะจากการวิจัย การบริหารงานภายในเทศบาลควรที่จะพัฒนาการดําเนินงาน                   

ในดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พรอมทั้งสรางเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็ง                   

เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลนครรังสิตประสบความสําเร็จไดตอไปในอนาคต 

 ทิรัศมชญา พิพัฒนเพ็ญ และคณะ (บทคัดยอ : 2557) เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบวา 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ

พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจการใหการบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ           

ในระดับมากท่ีสุดไดแก กองสวัสดิการสังคม และงานเคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานท่ีประชาชนผูมารับ

บริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตา
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หลวง และงานทะเบียนราษฎร ตามลําดับ 2) ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับ

บริการมีความพึงพอใจการใหบริการดานเจาหนา ท่ี/บุคลากรผู ใหบริการ ในระดับมากท่ีสุดไดแก              

กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ สวนหนวยงานท่ีประชาชน            

ผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร 

ตามลําดับ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงใจการใหบริการดานสิ่ง

อํานวยควาสะดวก มีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง งานทะเบียน

ราษฎร และศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ตามลําดับ 4) ดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ พบวา ประชาชน

ผูมารับบริการมีความพึงใจการใหบริการดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ ในระดับมากท่ีสุดไดแก กองสวัสดิการ

สังคม งานเคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานท่ีประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก 

ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ และงานทะเบียนราษฎร 

ตามลําดับ 5) ความพึงพอใจของผูใชบริการ รวมทุกดาน รวมทุกหนวยงาน พบวาประชาชนผูมารับบริการของ

เทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดไดแก กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส 

สวนหนวยงานท่ีประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนย           

เตาหลวง ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ และงานทะเบียนราษฎร ตามลําดับ 6) ปญหาและ

ขอเสนอแนะ พบวา ควรเพ่ิมท่ีจอดรถในการใหบริการ อยากใหเพ่ิมหนังสือพิมพรายวันไวบริการระหวาง          

รอตรวจ เพ่ิมเตียงผูปวยใหมากข้ึน/รถพยาบาลประจํา อยากใหมียามประจํา/ไฟฟาหนากําแพงประตู 

เจาหนาท่ีควรมีเครื่องแบบชัดเจนเปนแบบแผนเดียวกัน เพ่ือปองกันการสับสนระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชน

ผูใชบริการ การเรียกชื่ออยากใหเรียกซํ้า 2 ครั้ง หรือใชไมโครโฟนก็ไดเพ่ือความสะดวกแกการไดยิน               

เพราะอาจมีบางทานท่ีมีปญหาทางหูการเรียกชื่อใหเสียงดังกวานี้ 

 แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (บทคัดยอ : 2553) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชน                  

ตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอยี่งอ ผลการวิจัย

พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน 

อยูในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชน             

ตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ท่ีมี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาตางกัน 

พบวากลุมอายุ มีความพึงพอใจตอการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวา การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  
ในภาพรวมมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก ปานกลาง และนอย ข้ึนอยูกับลักษณะของหนวยงาน            
สวนท่ียังคงมีปญหาไดแก งบประมาณ ความรูความเขาใจกระบวนการดําเนินงาน การใชหลักธรรมาภิบาล            
ในการบริหารจัดการยังมีปญหาเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานการทํางานของเทศบาล การมีสวนรวมของประชาชน 
อยูในระดับนอยถึงปานกลางข้ึนอยูกับระดับการศึกษา รายได และความคาดหวังในการไดประโยชน                
จากการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานนั้น 
 
2.6 กรอบแนวคิด    
 
 

1. ดานการบริการประชาชน 
2. ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4  ดานการพัฒนาชมชนและจัดสวัสดิการชมชน   
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รูปท่ี 2.6 กรอบแนวคิดในการสํารวจ 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 



บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิด             
ในการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือให้ผลการประเมินที่ได้สามารถน าไปใช้พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับดังนี้   
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.1.2 ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.1.3 หลักประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.1.4 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน 
   2.1.6 วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติงาน 
   2.1.7 ลักษณะของการประเมินที่ด ี
   2.1.8 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.1.9 ปัญหาและข้อจ ากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 
   2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
   2.2.2 การประเมินประสิทธิผล 
  2.3  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   2.3.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.4.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.4.2 หลักการของการปกครองท้องถิ่น 
   2.4.3 องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 
   2.4.4 วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.4.5 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.4.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
   2.4.7 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
   2.4.8 ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.6 กรอบแนวคิด 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากการวัดผล การประเมินมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนทั้ง แนวตั้งและแนวนอน            
การพัฒนาชุมชนในแนวตั้ง คือ การพัฒนาที่ยกมาตรฐานการครองชีพ หรือการเพ่ิมโอกาสชีวิตของประชากร
ในชุมชน ส่วนการพัฒนาในแนวนอนเป็นการพัฒนาเพ่ือแพร่กระจายความเจริญไปให้ทั่วทั้งชุมชน             
การประเมินมีการพัฒนาการเป็นล าดับขั้นโดยพัฒนาการตามแนวคิด ฉะนั้นการประเมินจึงอาจเป็น                
การประเมินจากภายนอกซึ่งเป็นการตัดสินคุณค่าในสิ่งที่ประเมินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายมากน้อย
เพียงใด หรืออาจประเ มินภายใน โดยบุคลากรในองค์กรเองเป็นการประเ มินเพ่ือปรับปรุงแก้ไข                   
เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา (ส านักมาตรฐานการศึกษา.  2545 : 1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมิน
จากภายนอก เพ่ือได้น าข้อมูลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ส าหรบัน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาชนต่อไป 

 2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบว่าการท างานได้ผล
อย่างไรหรือไม่ การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องควรแก้ไขอย่างไร ท าให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สามารถน าข้อมลูที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและการปรับปรุงในอนาคตให้
มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงได้ และได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ ดังนี้ 
  ไพฑูรย์ พรหมเสนา (2545 : 23 - 24) ไดกลาวถึงการประเมิน หมายถึงกระบวนการที่มุงแสวงหา
ค าตอบค าถามท่ีวา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไวแตตนหรือไมและระดับใด 
มีผูใหความหมายของการประเมินไวดังนี้ 
   Crondach (ไพฑูรย์ พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
หมายถึง การเก็บรวบรวมเพ่ือน าไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 
  Alkin (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายไววา การประเมินหมายถึง กระบวนการ
ของการก าหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกขอมูลที่เหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปขอมูลเพ่ือใหผูมีอ านาจในการตัดสินใจใชเปนแนวทางในการเลือกทางปฏิบัติต่าง ๆ 
  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam. 1971,  อ้างถึงในส านักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 9) กล่าวว่า   
การประเมินผล หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยการตัดสินใจที่ดี  
ส าหรับทางเลือกที่เป็นไปได้หลาย ๆ ทาง 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 20-21) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจ 
และหรือค่านิยมและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลที่
วัดได้กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพ่ือ
ช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้ ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  ไพศาล หวังพานิช (อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 2) กล่าวว่า การประเมิน 
หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือของกิจกรรมใด ๆ 
เพื่อก าหนดคุณค่า คุณภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม โดยอาศัยเกณฑ์เป็นหลัก สรุปได้ว่า การประเมิน คือ   
การพิจารณาหรือก าหนดคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง 
   สมคิด พรมจุ้ย  (2542 : 27 - 28) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ 
เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด เป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ 
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 113 - 114) กล่าวว่าในการประเมินค่าสิ่งใดก็ตามจะต้อง
ประกอบด้วย ส่วนประกอบการ(Performance) ที่ได้จากการวัด กับการตัดสินคุณค่าของส่วนประกอบการนั้น 
โดยการเปรียบเทียบส่วนประกอบการที่ได้จากการวัดกับเกณฑ์การประเมิน  
  เกียรติก้อง คุ้มไพโรจน์  (2542 : 11) ให้ความหมายว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ            
การวัดผลการท างานของลูกจ้างคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานที่ประสงค์จะได้รับของแต่ละชิ้นงาน  
และน าผลสรุปของแต่ละชิ้นงานมาแปรค่ารวม คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ หรือใช้ไม่ได้ 
  ผุสดี รุมาคม (2542) ให้ความหมายว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่ด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องในการประเมินผลและบริหารพฤติกรรมและผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของพนักงาน  
โดยทั่วไปการประเมินจะถูกด าเนินการโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผลของการประเมินนี้จะถูกพิจารณา
ทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง 
  สรุปได้ว่า การประเมินผลมีความหมายใน 3 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 เป็นการให้ความหมายในเชิง
การตัดสินคุณค่าจากความคิดเห็นเป็นความหมายที่เน้นการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยความคิดความรู้สึก
ของผู้ประเมินเป็นผู้ตัดสิน ลักษณะที่ 2 เป็นการให้ความหมายในเชิงตัดสินคุณค่าจากเกณฑ์ที่ก าหนด               
ไม่ขึ้นอยู่กับความคิด ความรู้สึก ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ประเมิน แต่ขึ้นกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  
และลักษณะที่ 3 เป็นการให้ความหมายในเชิงกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะเน้นความส าคัญ
ของกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ดังนั้นในการประเมินจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุม
ตัวแปรเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ                   
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมุ่งประเมินในลักษณะที่ 1 เป็นการประเมินที่ตัดสินคุณค่าของการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากความคิดเห็น ความรู้สึกของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้            
อย่างแน่นอน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกันและให้ความเป็นธรรม              
โดยทั่วกัน 
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 2.1.2 ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ประเวศ มหารัตนสกุล (2545 :70 - 73)  กล่าวว่า  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด 
สมัยใหมมีองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน (results oriented) 
ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (focus on goals or objectives) และตองมีสวนรวมกับผูบังคับ
บัญชาในการก าหนดเปาหมายงาน (mutual goal setting between supervisor and employee) ทั้งนี้
เพราะเชื่อวาเมื่อพนักงานมีสวนรวมในการก าหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานเพ่ือใชเปนเกณฑวัด
ความส าเร็จของการท างานแล ว วิธีการเชนนี้จะท าใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และท าให มี                
ความกระตือรือรนที่จะท าใหงานบรรลุเปาหมาย ชวยลดความสับสนในการท างาน เพราะพนักงานจะรู วา             
จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย 
  อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546 : 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญท้ัง 
ตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคกรดังนี้คือ 
   1. ความส าคัญตอพนักงาน พนักงานยอมตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปน        
อยางไรมีคุณคาหรือไมเพียงใดในสายตาของผูบังคับบัญชา มีจุดบกพรองที่ควรจะตองปรับปรุงหรือไม
เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรูการปฏิบัติงานเปนอยางไร            
หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดที่ควรจะคงไวและสวนใด
ควรจะปรับปรุง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีอยูแลวก็จะไดเสริมสรางใหมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 
   2. ความส าคัญตอผูบังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ยอมสงผลตอ               
การปฏิบัติงานโดยสวนรวมในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จึงมีความส าคัญตอผูบังคับบัญชา เพราะจะท าใหรูวาพนักงานมีคุณคาตองานหรือตอองคกรมากนอยเทาใด 
จะหาวิธีสงเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของใตบังคับบัญชาอยางไร ควรจะใหท าหนาที่เดิม               
หรือสับเปลี่ยนโอนยายหนาที่ไปท างานใด จึงจะไดประโยชนตอองคกรยิ่งขึ้น หากไมมีการประเมินผล                
การปฏิบัติงานก็ไมสามารถจะพิจารณาในเรื่องเหลานี้ได 
   3. ความส าคัญตอองคกร เนื่องจากผลส าเร็จขององคกรมาจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะท าใหรูวาพนักงานแตละคนปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากองคกรอยูในระดับใด มีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง เพ่ือองคกรจะไดหาทางปรับปรุง
หรือจัดสรรพนักงานใหเหมาะสมกับความสามารถซึ่งจะท าใหการด าเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญ และมีประโยชนตอการบริหารงานดังที่             
กลาวมา หนวยงานตาง ๆ จึงก าหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นภายในหนวยงานของตน การวาง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญจ าเปนตองด าเนินการอยางรอบคอบ เพ่ือปองกันมิให
เกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมาในภายหลังจากที่น าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช เชน การตอตาน
จากผูบังคับบัญชาที่ท าหนาที่ประเมิน การไมยอมรับของพนักงานผูรับการประเมิน การไมสามารถสรุปผล         
การประเมินไดหลังจากท่ีท าการประเมินแลว เปนตน 
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 2.1.3  หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2541  : 9 - 13) ได้เสนอแนวคิดและหลัก 
ในการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐในระบบเปิด ไว้ดังนี้ 
    1. เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   2. มุ่งเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด าเนิน
นโยบายหรือทบทวนปรับปรุงมาตรการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   3. เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ เพ่ือมุ่งหรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้หลักประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความเป็นธรรมและคุณภาพความพึงพอใจ และ
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4. เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย   
การด าเนินนโยบายและตรวจสอบผลการด าเนินนโยบายของรัฐ 
   5. เป็นการส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะตลอดจนสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูล ค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะด าเนินโครงการ 
  จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินผลการด าเนินงานมีความส าคัญ                  
ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อพนักงานในการน าผลการประเมินมาพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย                 
ที่วางไว้ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเพ่ือมุ่งหรือตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2.1.4  วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ผุสดี รุนาคม (2542 อ้างถึงใน ศิริพร เพ็ชรมณี, ม.ป.ป) ได้กล่าวว่า การประเมินการปฏิบัติงาน
ถูกน ามาใช้เกี่ยวกับการตัดสินใจและการให้แนวทางกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามปกติ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมินไว้ดังนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ด้านการประเมิน (Evaluative Objectives) การตัดสินใจที่ปกติธรรมดา
ที่สุดตามวัตถุประสงค์ด้านการประเมินเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าตอบแทนการประเมินการปฏิบัติงานมักจะมี
ผลกระทบสองส่วนต่อค่าตอบแทนในอนาคตในระยะสั้น การประเมินการปฏิบัติงานจะก าหนดความสามารถที่
จะต้องมีเพ่ิมขึ้นในปีต่อไป ส่วนในระยะยาวการประเมินการปฏิบัติงานจะก าหนดว่าพนักงานคนใดจะได้รับ
การเลื่อนต าแหน่งซึ่งได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น การตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานจะได้รับ
ผลกระทบจากการประเมิน การปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  เนื่องจากผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อน
ต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานการประเมินการปฏิบัติ งานยังสามารถถูก
น าไปใช้ในการประเมินระบบการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุพนักงาน โดยการเปรียบเทียบ                     
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกับคะแนนสอบคัดเลือกในขณะที่เป็นผู้สมัครงาน 
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   2. วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา (Developmental Objectives) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นความต้องการด้านการพัฒนาในเบื้องต้น เนื่องจากพนักงานเกือบทุกคนต้องการที่
จะทราบว่าผู้บังคับบัญชารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเขา แรงจูงใจที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จะเพ่ิมขึ้นเมื่อพนักงานได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เสนอแนะเป้าหมาย ซึ่งส่งเสริมความก้าวหน้าของงานอาชีพ              
ในอนาคต การประเมินการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจะมุ่งไปที่การให้ทิศทางกับการปฏิบั ติงานในอนาคต              
แก่พนักงานเป็นส าคัญ ข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
และก าหนดว่าพนักงานควรจะใช้แนวทางใด เพ่ือที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ผลที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงาน
ที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงาน                  
ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อาจจะส่งสัญญาณให้เห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่จะต้องท าให้มีจุดแข็งโดยอาศัย              
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาจะต้องแยกปัญหาการปฏิบัติงานและ
นอกการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาจะต้องแยกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลจากการขาด
ความสามารถหรือทักษะออกจากปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ 

 2.1.5  แนวคิดและรูปแบบการประเมิน 
  แนวคิดและรูปแบบการประเมินช่วงแรก ๆ ได้มีการน ามาใช้ในการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา อาทิ ไทเลอร์ ครอนบาค เป็นต้น จนกระท่ังได้มีนักประเมินรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความพยายามที่จะ
พัฒนาแนวคิดและรูปแบบการประเมินให้อยู่ในลักษณะทั่ว ๆ ไปที่ผู้ประเมินจะสามารถเลือกไปประยุกต์ใช้ใน
การประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ได้น าไปใช้ในการประเมิน
โครงการที่ส าคัญและได้น าเสนอในที่นี้มีดังนี้ (ส านักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 86 - 91) 
   1. แนวคิดรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation  Idrologiesand 
Model) สคริพเวน ได้ก าหนดความหมายของการประเมิน “การประเมิน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ                  
การรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้เครื ่องมือ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และการก าหนดตัวชี้วัด                    
และเกณฑ์การประเมิน” โดยได้จ าแนกประเภทของการประเมินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   - การประเมินยึดเป้าหมายเป็นหลัก เป็นการประเมินที่ใช้เป้าหมายของโครงการเป็นเกณฑ์ 
ในการพิจารณาว่าการด าเนินการนั้นบรรลุเป้าหมายของโครงการหรือไม่โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระยะ คือ 
    (1) การประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation)  มีเป้าหมายของ                   
การประเมินเพื่อหาข้อดี ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการ เพื่อน าไปไว้เป็นแนวทาง               
ในการพัฒนาการด าเนินการโครงการระยะต่อไป 
    (2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) มีเป้าหมาย คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้น  
เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว  ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดคุณค่าความส าเร็จของโครงการ ที่จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
   - การประเมินที่ไม่ยึดเป้าหมายเป็นหลัก เป็นการประเมินที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลผลิตที่
เกิดข้ึนตามเป้าหมายเท่านั้น แต่จะน าผลกระทบอื่น ๆ มาร่วมพิจารณาในการตัดสินคุณค่าด้วยระบบคุณธรรม 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มเป้าหมาย            
ที่มีความซับซ้อน ดังนั้น การประเมินตามแนวทางนี้ควรที่จะมีการออกแบบการประเมินให้มีความยืดหยุ่น          
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าอันจะช่วยส่งเสริมให้การประเมินโครงการมีประสิทธิภาพ ในส่วนที่จะใช้
ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า แต่มีความยุ่งยากที่เกิดขึ้น คือ การพิจารณาอย่าง
ครอบคลุมในการด าเนินการโครงการใด ๆ ที่ตัวชี้วัด เกณฑ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจะระบุเป็น
แนวทางที่ชัดเจนได้ค่อนข้างยากนอกจากนี้ สคริพเวน ได้จ าแนกการประเมินตามสิ่งที่ประเมินออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ 
    (1) การประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ จุดประสงค์โครงการ เนื้อหา หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้  เป็นต้น                
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการประเมินวิธีการนี้เป็นการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มด าเนินการโครงการ 
    (2) การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ผลของ
การด าเนินโครงการมีต่อผู้รับบริการจากโครงการ 
   2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเสตก (Stake’s Concepts and model of  
Evaluation) เสตก ได้กล่าวถึงการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้วน ามา
จัดให้เป็นระบบที่มี่ความหมายในการประเมิน โดยได้น าเสนอรูปแบบการประเมินเคาทิแนนซ์ (Stake’s  
Countenance model) โดยได้ก าหนดการประเมินเป็น 2 มิติ ได้แก่มิติที่ 1 มิติในแนวตั้ง จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 
    1. สิ่งน า (Antecedents) หมายถึง สภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะด าเนินการ
โครงการ 
    2. การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง การด าเนินการของโครงการตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
    3. ผลผลิต (Outcome) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีการด าเนินการโครงการ                  
มิติที่ 2 มิตใินแนวนอน ทีจ่ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
     ส่วนที่ 1 ส่วนของการบรรยาย (Description) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือที่
ต้องการให้เกิดข้ึนที่สามารถสังเกตได้ จ าแนกออกเป็นส่วนย่อย ๆ 2 ส่วน ได้แก่ 
      - ความมุ่งหมายที่คาดหวัง หรือต้องการให้เกิดข้ึน 
      - ผลที่เกิดขึ้น 
     ส่วนที่  2 ส่วนของการตัดสิน (Judgment) หมายถึง  สภาพของการตัดสินใจ           
เชิงประเมินจ าแนกออกเป็นส่วนย่อย ๆ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
      - มาตรฐาน ทีก่ าหนดขึ้นเพ่ือเทียบผลที่เกิดขึ้นว่ามีคุณภาพในระดับใด 
      - การตัดสินใจ เป็นการน าผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งเสตกได้
น าเสนอความสัมพันธ์และสอดคล้องของการใช้เมตริกทั้งสอง 
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   3. แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) “การประเมิน”              
ตามความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผลข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศ               
ที่มีประโยชน์เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อผู้มีอ านาจการตัดสินใจ หรือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางในการเลือก
การด าเนินการโครงการ ซึ่งอัลคินได้จ าแนกการประเมินตามจุดประสงค์ของการใช้ผลการประเมินเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 
    - การประเมินระบบ เพ่ือก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินก่อนเริ่ม
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    - การประเมินวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะส่งเสริม
ให้การด าเนินการโครงการให้บรรลุจุดประสงค์   
    - การประเมินระหว่างด าเนินการ เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาการด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้หรือไม่ หรือการด าเนินการอยู่ในข้ันตอนที่ควรจะเป็นมากหรือน้อยเพียงใด 
    - การประเมินเพ่ือพัฒนางาน เป็นการประเมินเพ่ือแสวงหารูปแบบแนวทาง หรือ
ข้อเสนอแนะ ในการที่จะส่งเสริมให้โครงการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินเพ่ือรับรองผลงาน  
ยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ เป็นการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการที่เป็นแนวคิดพื้นฐานของ              
การประเมินโครงการแต่ยังขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้แผนการเผยแพร่ยังอยู่ในวงแคบ ๆ เท่านั้น 
   4. แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation) โพรวัสได้กล่าวถึง
ความหมายของการประเมินว่า เป็นการก าหนดเกณฑ์ มาตรฐาน และการค้นหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้ น
จริงกับเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเป็นใช้เป็นตัวชี้วัดข้อบกพร่องของโครงการ และน ารูปแบบการประเมิน                             
ความสอดคล้องที่เป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบความแตกต่ างของผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นทุกขั้นตอน และจะมีการพิจารณาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพซึ่งโพรวัสได้จ าแนกขั้นตอน
ของการประเมินโครงการประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 
    - การบรรยายโครงการ เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการที่ต้องการประเมิน ได้แก่  
ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการ และผลผลิต 
    - การประเมินการด าเนินการของโครงการ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการโครงการเป็น
อย่างไร  และมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ 
    - การประเมินกระบวนการของโครงการ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการของโครงการว่าได้
บรรลุจุดมุ่งหมายในแต่ละส่วนมากหรือน้อยเพียงใด 
    - การประเมินผลผลิตของโครงการ เพ่ือตรวจสอบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
โครงการ 
    - การประเมินค่าใช้จ่ายและผลก าไร เพื่อเปรียบเทียบค่า ใช้จ่ายกับผลที่ได้รับว่า              
มีความสมเหตุ สมผลกันมากหรือน้อยเพียงใด 
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   5. แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPPModel)  
สตัฟเฟิลบีม กล่าวว่า “การประเมิน เป็นกระบวนการของการระบุ หรือข้อก าหนดข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้ง   
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์  
เพ่ือน าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ” โดยมีแนวความคิดพ้ืนฐานการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการ การตัดสินใจ การประเมินโครงการ 
    - การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อน                  
การด าเนินโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล  ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการประเด็นปัญหา และ
ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 
    - การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา   
ความเหมาะสมของความพอเพียงของทรัพยากร อาทิ จ านวนคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยี
และแผนการของการด าเนินการโครงการ 
    - การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน เพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการด าเนินการ  จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกข้ันตอน 
    - การประเมินผลที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับจุดประสงค์ของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ  เลิก ขยาย หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการนอกจากนี้ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้ 
     1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decision) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูล
จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใข้ในก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินการ 
     2. การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decision) เป็น  
การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
     3. การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (ImplementingDecision)เป็นการตัดสินใจ
ที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการเนินการให้เป็นไปตามแผนและปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
     4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ ล้มเลิก หรือปรับขยายโครงการที่จะน าไปใช้ใน
โอกาสต่อไป 

    สมคิด  พรมจุ้ย (2544)  สุพักตร์  พิบูลย์ (2544) และธเนศ  ข าเกิด (2545) ได้เสนอการ 
แบ่งรูปแบบการประเมินออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้น 
การตรวจสอบผลที่คาดหวังว่าเกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 
ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler)  ครอนบาค (Cronbach) เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) เป็นต้น 
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2) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินคุณค่า (Judgemental Evaluation Model) เป็น 
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่าของโครงการ 
ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) สคริฟเว่น (Scriven)  โพรวัส (Provus) เป็นต้น 

3) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินใจ(Decision-Oriental Evaluation)  เป็นรูปแบบ 
การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลช์ (Welch) สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
อัลคิน (Alkin) เป็นต้น 
            การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านความรู้    
ความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในทางที่ดีข้ึน 

 2.1.6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (2551 : 26) การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
ประกอบด้วยการประเมินปัจจัยอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ           
การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้งสององค์ประกอบจะถูกน ามาใช้ในการค านวณสรุป
คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
   1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพ้ืนฐานเป็นการประเมินที่ พิจารณาจาก            
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินว่าได้ตามค่าเป้าหมาย (Goal) มากน้อยเพียงใดทั้งนี้                
ผู้ปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ผลที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย จะได้รับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
สูงกว่าผู้ที่ปฏิบัติได้ผลที่ด้อยกว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการก าหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key 
Performance Indicator) จากนั้นจึงก าหนดค่าเป้าหมาย (Goal) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน  
โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อเจตจ านงของผลหรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล ภายหลังจากที่ผู้ปฏิบัติจน
ครบรอบการประเมินแล้วก็ประเมินโดยเทียบผลที่ท าได้จริงกับเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพ่ือสรุปเป็นคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
    การตั้งตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) จากบนลงล่างเป็นการก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานโดยการทยอยก าหนดจากระดับสูงไปสู่ระดับต่าง ๆ การด าเนินการโดยวิธีนี้
จะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ระดังสูงสุดของหน่วยงานเป็น จุดตั้งต้นจากนั้นจะกระจาย
ตัวชี้วัดลงไปสู่หน่วยงานและบุคลากรตามระดับชั้นต่าง ๆ จากผู้บริหารระดับกรมไปสู่ผู้บริหารระดับกองหรือ
ส านักไปสู่ระดับฝ่าย และผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง                       
เป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ว่า ผลส าเร็จขององค์กรหรือหน่วยงาน คือ ผลรวมของความทุ่มเทของ  
ผู้ปฏิบัติทุกคนในหน่วยงาน การที่ผู้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
วางไว้นั้นจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะต้อง
ปฏิบัติไปในเป้าประสงค์ของตนที่มีส่วนผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งที่สุด
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แล้วจะร้อยรวมขึ้นไปผลักดันความส าเร็จของหน่วยงานนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
ผู้บังคับบัญชาควรถูกถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติต่าง ๆ ไล่เรียงตามล าดับชั้นในองค์กร  การถ่ายทอดตัวชี้ววัดผล
ส าเร็จของงานจากบนลงล่าง สามารถกระท าได้ด้วย 3 แนวทาง 
    1. ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง 
    2. ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานโดยแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย 
    3. ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพียง
บางด้าน 
    เมื่อได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จจากบนลงล่าง พร้อมค่าเป้าหมายแล้วผู้ปฏิบัติงานจะ
ทราบถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา              
ในระดับที่สูงขึ้นไป ในกระบวนการประเมินผลการฏิบัติงานประจ าปี  ก็ให้พิจารณาผลส าเร็จของงาน                  
ที่เกิดขึ้นจริงตามตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้ ประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะได้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
   2. การประเมินสมรรถนะ 
    สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ผู้ปฏิบัติแสดงออก
ในระหว่างการปฏิบัติงาน อันเป็นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน             
การปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี การประเมินสมรรถนะก็คือ การประเมินว่า
ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะที่ควรจะเป็นของต าแหน่งนั้นหรือไม่ประการใด 
หากผู้ปฏิบัตินั้นได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอย่างน้อยเท่ากับพฤติกรรมที่ควรจะเป็นแล้ว ย่อมถือได้ว่า              
ผู้ปฏิบัตินั้น ๆ มีสมรรถนะได้ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ การที่ท าได้ตามพฤติกรรมที่ควรจะเป็นหรือไม่นั้น  
ย่อมส่งผลถึงผลการปฏิบัตินั้น ๆ 
    การน าแนวคิดของสมรรถนะไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กระท าได้            
โดยการจัดสร้างเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึง
พฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะในแต่ละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะต่าง ๆ การประเมินสมรรถนะเป็นการน า
พจนานุกรมสมรรถนะมาใช้กับการประเมินโดยน าพฤติกรรมที่ระบุไว้ในสมรรถนะในแต่ละเรื่องมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมิน 

 2.1.7 ลักษณะของการประเมินที่ดี 
   การประเมินงานเกี่ยวกับการประเมินผล นับว่ามีความส าคัญซึ่งผลของการประเมิน มีความ
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการยอมรับผลการประเมินเพ่ือน า
ข้อมูลไปปฏิบัติและด าเนินการต่อไป ดังนั้น การประเมินที่ดีจะต้องมีลัษณะดังที่  บุญธรรม จิตอนันต์ (2540 : 
91-92) สรุปไว้ดังนี้ 
    1. มีความเที่ยงตรง (validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) คือ
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
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    2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) คือ ผลของการประเมินสามารถน าไปใช้
ได้กับการฝึกอบรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการฝึกอบรมที่ประเมิน 
    3. มีความเชื่อมั่น (Reliability) คือข้อมูลที่ได้ รวมถึงผลการประเมินมีความคงเส้นคงวา
ไม่ว่าให้ใครเก็บข้อมูลและแปลข้อมูล 
    4. มีความตรงตามวัตถุประสงค์ (Objectivity) คือ วิธีด าเนินการประเมินผลการประเมิน
มีความชัดเจน ผและมีผลการประเมินผลที่ตรงกันและมีความเข้าใจตรงกัน 
    5. มีความครอบคลุมเรื่องที่ต้องการประเมินอย่างครบถ้วน คือ สามารถประเมินผล                
การประเมินครอบคลุมตามเนื้อหาได้โดยมุ่งเน้นความครอบคลุมประเด็นที่ประเมิน 
    6. มีความสะดวก และประหยัด อีกท้ังมีความเป็นไปได้สูง 
    7. ต้องให้ผลประเมินเป็นที่ยอมรับ (Creditability) ของทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง คือ ผลการประเมิน
ควรมีความน่าเชื่อถือ ตรงตามและสอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์หรือเรื่องที่ต้องการศึกษา 
    8. ต้องให้ผลการประเมินแก่ผู้บริหารได้ทันท่วงที (timeliness)  
    9. ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลจากการประเมินให้น้อยที่สุด 
    10. มีการผสมผสานกับกิจกรรมการประชุมมากท่ีสุด 
    11. มีการวางแผนการประเมิน ตลอดจนก าหนดแผนการประเมิน (evaluation 
schedule) เป็นขั้นตอน 

 2.1.8 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จะมีประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กรมากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่า ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ืออะไรและองค์กรได้น าผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังหรือไม่  โดยทั่วไปประโยชน์ที่ พึงได้รับจากการประเมินผล               
การปฏิบัติงานซึ่งนักวิชาการหลายท่าน (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกรม, 2539 ; ผุสดี รุมาคม, 2542 ;              
อ้างถึงในอัญชลี บุญช่วยเหลือ , 2551, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ดังนี้ ท าให้การพิจารณาความดีความชอบ                   
การเลื่อนต าแหน่ง การสับเปลี่ยนโยกย้ายและการได้รับค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
    1. ท าให้การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง การสับเปลี่ยนโยกย้ายและ
การได้รับค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
    2. ท าให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
    3. ใช้ในการก าหนดโครงการเพื่อน าไปพัฒนาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย 
    4. ท าให้พนักงานทราบจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองและทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด 
    5. เป็นเครื่องจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
    6. ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
    7. ใช้ข้อมูลในการจัดท าแผนด้านบุคลากรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    8. ช่วยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
    9. ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกแบบงาน 



17 

 

 2.1.9 ปัญหาและข้อจ ากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการฏิบัติงานนั้น แม้ว่าผู้ประเมินจะทราบถึงรูปแบบวิธีการประเมินอย่างแจ่มชัด
บางครั้งก็ยังพบปัญหาและข้อบกพร่อง อาจเกิดจากระบบรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงต้องพิจารณา
อย่างรอบครอบ  
  เคสเตตเตอร์ (Castetter, 1976 อ้างถึงใน วาสนา จันทร์แสงสว่าง , 2548, หน้า 18) เสนอถึง
ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบทั่วไปมี 12 ประการ 

   1. การประเมินมุ่งท่ีบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลแทนที่จะมุ่งการท างานหรือผลงาน 
   2. เครื่องมือในการประเมินขาดความเท่ียงตรง 
   3. มีความล าเอียงในการประเมิน 
   4. การประมาณค่ามักจะได้รับอิทธิพลจากองค์กร 
   5. ระบบการประเมินไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน 
   6. ผลจากการประเมินไม่ได้น าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

   7. การประเมินแบ่งเป็นส่วนๆ เมื่อรวมกันแล้วไม่สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของบุคลากร 
   8. บุคลากรไม่เข้าใจในเกณฑ์การประเมินต่อต้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   9. การปฏิบัติงานไม่ได้ถูกประเมินเพื่อที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร 
   10. ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 
   11. วิธีการประเมินไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร 

   12. วิธีการประเมินไม่ส่งเสริมความพึงพอใจหรือความต้องการระดับสูงของบุคลากร เช่น
ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก 
  ทางด้านนักวิชาการไทย อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539, หน้า 87-104 อ้างถึงใน
สมศักดิ์ ชื่นข า, 2548, หน้า 24 - 29) ได้กล่าวถึง การประเมินผลการฏิบัติงานของบุคลากรมีข้อจ ากัด         
อันเป็นอุปสรรคหลายประการ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

   1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    1.1 ระบบการประเมิน เป็นข้อจ ากัดเกี่ยวกับระบบการประเมินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การวางระบบและด าเนินการให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 
     1) ผู้บริหารรีบร้อนในการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องการแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานที่ตนบริหารอยู่นั้นเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมีการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบจึงใจร้อน  
เร่งด าเนินการขาดความรอบครอบในการท างาน เมื่อด าเนินการใช้ระบบและเกิดปัญหาที่จะต้องด าเนิน
ปรับปรุงแก้ไข จึงมีความยุ่งยากในการด าเนินการเพราะผู้เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินและผู้รับการประเมิน
ต่างคุ้นเคยกับระบบการประเมินที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
     2) การน าระบบการประเมินที่จัดท าไว้ส าเร็จรูป (Tailor Made) มาใช้อย่างไม่
เหมาะสมโดยมิได้ค านึงถึงลักษณะเฉพาะและความต้องการขององค์กรที่มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นผลมา
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จากองค์กรขาดผู้มีความรู้เข้าใจในการประเมิน หรืออาจเป็นในกรณีการวางระบบการประเมินเป็นไปตาม
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร แต่ไม่สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร 
     3) มีแต่ระบบแต่ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระบบ ไม่ได้น าระบบมาใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง หรือน ามาใช้เพียงครั้งคราวไม่สม่ าเสมอ 
     4) ถูกแทรกแซงสิทธิในการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทางอ้อมโดยพนักงาน  
หรือคณะกรรมการลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานท าให้ขาดความโปร่งใสไม่ตรงไปตรงมา 
    1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมินมีวัตถุประสงค์
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาก แต่ละหน่วยงานมีวัตถุประสงค์การประเมินที่แตกต่างกันออกไป                
ท าให้เป็นเรื่องยากที่ทุกหน่วยงานในองค์กรเห็นพ้องต้องกันและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
    1.3 วิธีการประเมิน 

      1) ข้อจ ากัดของวิธีการประเมินแต่ละแบบที่ให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน 
  2) วิธีการประเมินที่องค์กรหรือหน่วยงานเลือกใช้อาจไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้

ประเมินได้อย่างครอบคลุมในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เนื่องจากในองค์กรหรือหน่วยงานเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง
เวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  3) วิธีการประเมินบางวิธีมีข้อจ ากัดเก่ียวกับกลุ่มคนที่จะใช้ในการประเมิน 
  4) ทักษะและประสบการณ์ในการประเมินของผู้ประเมิน 

    1.4 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีข้อจ ากัดดังนี้ 
   1) แบบการประเมินมีความยืดหยุ่นน้อย มีข้อจ ากัดในการปรับใช้ลักษณะงานต่าง ๆ 

มีรายการ หรือหัวข้อในการประเมินไม่ครอบคลุมพฤติกรรมและปฏิบัติการได้ทั้งหมด 
   2) ภาษาที่ใช้ในการประเมินมีลักษณะก ากวม คลุมเครือ ซึ่งอาจท าให้มีความหมาย

แตกต่างกันไปตามทัศนะของผู้ประเมินแต่ละคน ท าให้ผู้ประเมินอาจตีความหมายตามอ าเภอใจของตนหรือ
ประสบการณ์ของตน 

  3) แบบประเมินแต่ละแบบต่างมีข้อดีและข้อจ ากัดในตัวเอง โดยขึ้นอยู่กับการก าหนด
นิยามของเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมิน โดยปล่อยให้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาที่
ประเมิน 

  4) มาตรฐานงานก าหนดไว้ในการประเมินอาจไม่เหมาะสมหรือต่ าเกินไปที่จะใช้ 
     5) วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

  6) แบบประเมินล้าสมัยไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการแสดงความคิดเห็นที่ท าให้ 
  7) ทราบข้อมูลเพียงบางส่วนแต่ไม่อาจบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ท้ังหมด 
2. ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน มีข้อจ ากัดดังนี้ 
 2.1 ผู้บริหารระดับสูง 
   1) ผู้บริหารระดับสูงขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวความคิดใน           

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการประเมิน 
     2) ผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
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 2.2 ผู้ประเมิน 
  1) ผู้ประเมินขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน              

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความอ่อนแอ และไม่กล้าที่จะรับผิดชอบ ท าให้การประเมินผลออกมา          
ในระดับกลาง 

  2) ผู้ประเมินมีความล าเอียง พิจารณาประเมินเฉพาะพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยมิได้
ค านึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ประเมินหรือฝังใจกับพฤติกรรม
เด่น ๆ หรือข้อบกพร่องเพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนที่เกิดข้ึน 

  3) ผู้ประเมินก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้สูงจนเกินไป เนื่องจากใช้ตนเองเป็น
มาตรฐาน หรือมีความคาดหวังในผลการประเมินของผู้ถูกประเมินไว้สูงมาก จึงมีความรู้สึกว่าไม่มีผู้ถูกประเมิน
คนใดปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ข้อผิดพลาดนี้จึงเป็นข้อผิดพลาดในลักษณะการประเมินที่ตั้ง
มาตรฐานไว้สูงเกินไป 

  4) ผู้ประเมินไม่ต้องการมีข้อขัดแย้งกับผู้ถูกประเมิน จึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ถูกประเมินโดยใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้านดีของผู้ถูกประเมินเป็นหลัก ไม่พิจารณาหรือให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานที่เป็นข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดจากประเมินนี้เป็นการประเมินในลักษณะ       
หลวม ๆ เพื่อให้ผู้ได้รับการประเมินมีความพอใจ 

  5) ผู้ประเมินขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินผล             
การปฏิบัติงาน มีความโน้มเอียงที่จะประเมินผลผู้ถูกประเมินในระดับสูงเกินความเป็นจริงประทับใจ ลักษณะเด่น ๆ 
ในตัวผู้ถูกประเมินในแบบใช้ความประทับใจบางเรื่องเป็นหลัก 

  6) ผู้ประเมินไม่ชอบลักษณะการปฏิบัติงานบางอย่างหรือไม่ชอบลักษณะพนักงานบางคน  
เมื่อผู้ถูกประเมินไปปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนั้น ผู้ประเมินก็จะประเมินการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมิน
ออกมาในทางลบทั้งหมด 

     7) ผู้ประเมินมีแนวโน้มที่จะประเมินผู้ถูกประเมินบางคนต่ ากว่าที่ควรจะเป็นโดยมี
สาเหตุจากการคาดหวังสูงต่อผลปฏิบัติงาน หรืออะไร ๆ ที่แตกต่างไปจากผู้ถูกประเมินข้อผิดพลาดนี้               
เป็นการเห็นไม่ดีไปทั้งหมด 

  8) ผู้ประเมินไม่ตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์หรือคุณค่าของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จึงประเมินตามความรู้สึกมากกว่าการใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานข้อผิดพลาดนี้  จึงเป็นการประเมิน
แบบใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูล 

  9) ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินโดยน าตัวเองไปเทียบเคียง
ด้วยจึงไม่อาจแยกการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามงานในหน้าที่ของผู้ถูกประเมินได้ ข้อผิดพลาดการ
ประเมินในลักษณะนี้จึงเป็นการน าเอาตนเองเข้าไปแข่งขันด้วย 
     10) ผู้ประเมินให้ความส าคัญหรือค านึงถึงอายุงานของผู้ถูกประเมินเป็นหลักโดย
ตั้งสมมติฐานว่าผู้ถูกประเมินที่มีอายุงานมากจะสามารถท างานได้ดีมีประสิทธิผล เพราะมีประสบการณ์             
ในการท างานมาก ข้อผิดพลาดของการประเมินในลักษณะนี้จึงเป็นการให้ความส าคัญในเรื่องอายุเป็นหลัก 
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     11) ผู้ประเมิน มีอคติหรือสมมติฐานที่ผิด ๆ ต่อผู้ถูกประเมินในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปร่าง
หน้าตา เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ วรรณะ ข้อผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้ จึงเป็นการที่อนุมานจากความคิด 
     12) ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินตามแนวทางที่ตัวเองเข้าใจ  
กล่าวคือ  เมื่อผู้ประเมินเข้าใจว่าตนเองเป็นอย่างไรก็พยายามคาดคะเนหรือจินตนาการผู้อ่ืนไปในท านองเดียวกัน  
ข้อผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเป็นการประเมินที่เห็นว่ามีอะไรที่เหมือนกันก็จะดีไปหมด 
     13) ผู้ประเมินเน้นหรือค านึงถึงผลลัพธ์ที่จะติดตามมาภายหลังการประเมินมากเกินไป
โดยคิดว่าหากให้คะแนนการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ าแล้วอาจเป็นการท าลายหรือบั่นทอนอนาคตของ           
ผู้ถูกประเมินที่ได้รับการประเมิน เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหรือการขึ้นประเมินค่ าจ้าง
เงินเดือน ประจ าปี ข้อผิดพลาดนี้เป็นแบบที่ผู้ประเมินมีแรงจูงใจต่ าที่จะประเมินตามความเป็นจริง 
     14) ช่วงเวลาที่ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินเพ่ือเก็บ
ข้อมูลไว้อ้างอิงประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลต่อการให้คะแนนประเมินความผิดพลาดดังกล่าว
เป็นการประเมินที่เก็บข้อมูลไม่ถูกกาลเทศะ 
     15) อิทธิพลของหน่วยงาน (Organizational Influence) ปัญหานี้เกิดจากการที่
หัวหน้าหน่วยงานบางคนซึ่งเป็นผู้ประเมิน ต้องการให้หน่วยงานของตนเด่นกว่าหน่วยงานอ่ืน  จึงให้คะแนน
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งเป็นผู้ถูกประเมินสูง เพ่ือการแสดงว่าตนเองมีความสามารถในการบริหารมากกว่า
หน่วยงานอื่น 
     16) ผู้ประเมินขาดทักษะความช านาญในการสื่อสารให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  
(Feedback) และการแจ้งผลหรือหารือผลการปฏิบัติงาน (Performance Interview) กับผู้ถูกประเมินท าให้
การประเมินผลการปฏิบัติงานประสบความล้มเหลวหรือเกิดผลในทางลบต่อความรู้สึกของผู้ถูกประเมินที่ได้รับ
จากการประเมิน 
    2.3 ผู้ถูกประเมิน 
     1) ผู้ประเมินไม่มีโอกาสที่จะได้รับการฝึกอบรมจึงขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจก็ไม่ยอมรับในผลการประเมิน 
     2) ในบางหน่วยงานถือว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินเป็นความลับผู้ถูกประเมิน
จึงไม่ได้ต้องการเปิดเผยให้ทราบถึงรายละเอียดในการประเมิน 
     3) ผู้ถูกประเมินมีทัศนคติไม่ดีต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดศรัทธาและ               
ความเชื่อมั่นในระบบการประเมิน 
     4) ผู้ถูกประเมินมีความขัดแย้งกับผู้ประเมินจะมีความรู้สึกว่า ผู้ประเมินมีความล าเอียง
ในการประเมิน ดังนั้น ผู้ถูกประเมินจึงมักไม่ยอมรับในผลการประเมินนั้น 
     5) ผู้ถูกประเมินไม่เห็นด้วยกับวิธีการประเมิน เมื่อผลการประเมินที่ได้รับไม่ตรงกับ 
ความคาดหวัง จึงคิดว่าวิธีการประเมินไม่น่าเชื่อหรือไม่เที่ยงตรง 
     6) การต่อต้านจากผู้ถูกประเมินซึ่งเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากจะ
เปลี่ยนแปลง ผู้ถูกประเมินอาจแสดงออกโดยการไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินหรืออาจปิดบังซ่อนเร้น 
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     7)  ความเข้าใจผิดบางประการของผู้ถูกประเมิน  ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการประเมินผล              
การปฏิบัติงานจะต้องมีคนดีที่สุดและความเลวที่สุด ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถูกมองว่าเป็น               
การคุกคามให้ผู้ที่ต้องการได้ผลการประเมินที่ดีที่สุด จะต้องเหยียบย้ าผู้อื่นให้ด้อยกว่าตนเอง 
   3. วัฒนธรรมขององค์การ มีข้อจ ากัดดังนี้ 
    3.1 องค์กรมีความแตกต่างในระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับสูงน้อยในขณะที่
การประเมินต้องการจ าแนกผลการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็นหนทางให้พนักงานระดับล่างสามารถ
ก้าวไประดับสูงขึ้นได้ 
    3.2 การบริหารงานนั้นมีเวลาและทรัพยากรที่ค่อนข้างจ ากัด  ในขณะที่การประเมินต้อง
ใช้เวลานาน  ในขณะที่การประเมินให้รางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
    3.3 องค์กรยึดระบบอาวุโสและให้รางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน
ในขณะที่การประเมนิให้รางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

    3.4 ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานในองค์กรไม่สามารถแยกแยะได้ว่า  
ผลการประเมินงานเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในขณะที่การประเมินต้องการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละคน 
    3.5 ความคิดหวังต่อระดับและล าดับของการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็ว
ในสภาพแวดล้อมที่ผันแปร ในขณะที่การประเมินต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้เป็นที่เชื่อถือได้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 

 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
  ค าว่าประสิทธิผลมีนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศได้ให้ความหมายไว้หลากหลายบางคนกล่าว
ว่าประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนในขณะที่พยายามรักษาต้นทุนให้คงท่ี แต่บางคนก็ก าหนดความหมาย
ไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลผลิตและสิ่งที่ป้อนเข้าไป ซึ่งอาจจะเป็นเงินทุน วัตถุดิบหรือ
แรงงานก็ได้ (ส านักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 185) คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและขอน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
  พิทยา บวรวัฒนา (2528, อ้างในพูลศักดิ์  อินทรโยธา. 2538 : 42) เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การ
เป็นเรื่องของการพิจารณาว่า การประสบความส าเร็จได้เพียงใดในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือสภาพ
ขององค์การที่ตั้งใจหรือปรารถนาให้เกิดขึ้น 
  สมพงค์ เกษมสิน (อ้างใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. 2536 : 21) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล
หมายถึง การพิจารณาผลการท างานที่ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นหลัก เป็นเรื่องของ              
การน าเอาผลงานที่ส าเร็จดังที่คาดหวังมาพิจารณาและความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจาก            
การปฏิบัติงานที่ไม่ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพได้ 
  มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 7) ได้ให้ความเห็นว่าประสิทธิผลขององค์กรหมายถึงความสามารถ
ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพึงพอใจ   
ในงานและองค์กรโดยรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือด ารงอยู่ต่อไปได้ 
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  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540 : 79) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลเป็นความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใช้ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ท าได้                   
โดยการวิเคราะห์ทางเลือกนั้นว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ส านักงบประมาณ  (2545 : 6) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย                  
ของการใช้ทรัพยากร  การบริหารกิจกรรม ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวน การบริหารขององค์กร ซึ่งได้ก าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงานจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการ
ขององคก์รให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด สมาชิกเกิดความพึงพอในในงานขององค์กรโดยรวม 

 2.2.2 การประเมินประสิทธิผล 

  ประสิทธิผลเป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) ของงานการบริการ ลักษณะกิจการหรือกิจกรรม
สนับสนุนในการลดปัญหาทางสุขภาพ หรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจให้ดีขึ้น ดังนั้น ประสิทธิผลจึงวัด
ระดับของการบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่คาดหวังไว้ตามแผนงาน การบริการลักษณะกิจการที่ก าหนดไว้
การวัดประสิทธิผลมุ่งหมายที่จะปรับปรุงการก าหนดแผนของงานหรือหน้าที่และโครงสร้างของการบริการและ
ลักษณะของกิจการ โดยการวิเคราะห์ขอบเขตของการบรรลุจุดมุ่งหมายของแต่ละงาน โดยที่ควรพยายาม          
ให้สามารถวัดในเชิงปริมาณให้ได้ ส่วนในกรณีที่ยังไม่สามารถท าได้ก็ให้ใช้วิธีวัดเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความสอดคล้องและประโยชน์ที่ได้รับ โดยการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยและเห็นภาพเพ่ือให้เกิดความประทับใจเช่นนี้
จะสิ้นสุดเมื่อสามารถหาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมของงานที่ได้ การประเมินประสิทธิผลควรรวมถึงการประเมิน              
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจของชุมชนที่มีต่อผลที่ได้รับของงานการบริการ และลักษณะกิจการ ถ้าเป็นไป
ได้ควรประเมินความคุ้มทุนในแง่ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) ด้วย นอกจากนี้ “ประสิทธิผล” 
นับเป็นผลที่ เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานตามที่ตัวชี้วัดก าหนดไว้ด้วยอีกนัยหนึ่ง “ประสิทธิผล”                 
อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ การประเมิน
ประสิทธิผลที่ท ากันเสมอ ๆ ในทางสาธารณสุข เช่น การหาอัตราความครอบคลุมของการให้วัคซีน                        
อัตราการหายขาดของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาไว้ เป็นต้น (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2545 : 51) 
   ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2533 : 314) เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การจะมีขึ้นได้  
ย่อมข้ึนอยู่กับเงื่อนไขท่ีว่า องค์การสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดล้อมบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
แต่สิ่งส าคัญที่สุดอยู่เบื้องหลังควบคู่กับประสิทธิผล คือความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงการมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลสูงสุดโดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป           
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2536 : 22) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลไว้ 2 แนวทาง 
    1. การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหน่วยงาน  โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนงานเท่านั้น แต่ไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
    2. การวัดประสิทธิผลในแง่การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยพิจารณา           
ในแง่เชิงปริมาณ คุณภาพ ความเร็ว ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้ที่ท าหน้าที่ให้บริการด้วย 
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  สรุปได้ว่า แนวทางในการศึกษาประสิทธิผล เป็นการศึกษาในรูปแบบของการประเมินความรู้สึก
ของประชาชนในชุนชนที่มีต่อผลลัพธ์ของงานหรือบริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างผลของการปฏิบัติงาน                     
ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย รวมตลอดถึงการตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ แต่ในการวิจัยครั้งนี้              
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลเมือกาฬสินธุ์  มุ่งประเมินความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อ
ผลลัพธ์ของงานโดยไม่ค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ขององค์การ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 การบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจาก              
มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี พ.ศ. 2540 โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ท า
เอกสารน าเสนอรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ 2541 : 16) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เร ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองให้สังคมไทย โดยจัดท าเป็นระเบียบ                      
ส านักนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 116 ตอนที่ 633                 
วันที่ 10  สิงหาคม 2542 ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองค  กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าไปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
  ค าว่า Good  Governance มีผู้แปลที่ใช้เป็นภาษาไทยที่ใช้กันมาก 3 ค า คือ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี การบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะใช้การบริหาร
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ในผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ตรงกับพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชกฤษฎีกา  
ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้สถาบันพระปกเกล้า (2544 : 7 - 9) ได้รวบรวมความหมายของ Good  
Governance ได้ให้ความหมายของ Good Governance ว่าเป็นลักษณะและวิถีทางของการที่มีการใช้อ านาจ
ทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพ่ือการพัฒนา ดังนี้ธนาคารโลก (World Bank) ชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีธรรมาภิบาลเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมาย
ที่อิสระ ที่ท าให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการฝ่ายนิติบัญญัติและสื่อที่มีความโปร่งใส  
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ให้ความส าคัญกับ Good Governance 
เพราะเป็นหลักการพ้ืนฐานในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การด าเนินการนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ื อกระจาย
อ านาจให้เกิดความโปร่งใสธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมอย่างเท่าเทียมกัน และ               
มีค าตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได้ 
  United Nations and Development Program (UNDP) นิยามของค าว่า  Good  Governance  
ว่าหมายถึง การด าเนินงานของภาคการมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการกิจการของประเทศ              



24 

 

ในทุกระดับ ประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และสถาบันต่าง ๆ ที่ประชาชนและกลุ่มสามารถแสดงออก                  
ซึ่งผลประโยชน์ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการของ                 
การมีส่วนร่วมความโปร่งใส ความรับผิดชอบการส่งเสริมหลักนิติธรรม เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดล าดับ
ความส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยู่บนความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม และเสียงของคน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 

  ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Development Bank) กล่าวว่า Good Governance คือ
การมุ่งความสนในไปที่องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายที่ก าหนด
ไว้ได้ผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้                         
กับประชาชนได้ 
  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น – JICA กล่าวถึง Good Governance ใน 
“Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee (1995)” 
ว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
บรรยากาศให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพ่ึงตนเองได้ และมีความยุติธรรมทางสังคม
ในประเทศไทยได้มีองค์กรที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนในเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2554 : 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง กติกากฎเกณฑ์ ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมที่ใช้ในการธ ารงรักษาสังคม
บ้านเมืองและสังคม อันหมายถึงการบริหารกิจการบ้านเมือและสังคมที่ดีในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ รวมถึง            
การจัดระบบองค์การและกลไกองค์กรของรัฐบาล และที่ไม่ใช่แค่ส่วนราชการแต่หมายรวมถึง องค์กรเอกชน              
ชมรม สมาคม นิติบุคคลเอกชนและอ่ืน ๆ  
  ธีรยุทธ บุญมี (2541 : 2) ได้ให้ความหมาย การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง
กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่งภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการที่จะท าให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ การบริหารประเทศ
ที่ดีควรเป็นความร่วมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมเอกชน องค์การที่ไม่ใช่
หน่วยงานรัฐ (NGOs) โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การร่วมมือกันก าหนดนโยบาย
และการจัดการตนเอง ของภาคทางสังคมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น 
  เสน่ห์ จามริก (2541 : 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง
ระบบการปกครองที่อ านาจรัฐสะท้อนและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของคนส่ วนใหญ่ ซึ่งจะเห็นว่า                      
มีตัวละครในด้านหนึ่ง คือ อ านาจรัฐ และอีกด้านหนึ่งคือคนส่วนใหญ่ของประเทศการที่จะท าให้มีการปกครองที่ดี
รัฐต้องตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่โดยต้องมีตัวเชื่อมก็คือ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ถ้าไม่มี
ตัวเชื่อมสองตัวนี้ Good Governance ไม่สามารถเกิดการสร้าง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
(Good Governance) ได้ตามที่ต้องการ 
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  ชัยอนันต์ สมุทวาณิช (2541 : 3) ได้ให้ความหมายการบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบสะอาด  
โปร่งใส โดยให้ความส าคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 10) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่า  
หมายถึง การมีระบบโครงสร้างและการมีกระบวนการและความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ            
ภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี  
  อานันท์ ปันยารชุน (2542 : 2) กล่าวถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่าเป็นผลลัพธ์
ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงไปสู่              
การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ 
  ประเวศ วะสี (2542 : 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่า  
หมายถึง สังคมประกอบด้วยภาคส าคัญ ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน การให้ความส าคัญกับ
องค์กรประชาสังคม ซึ่งมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อพิจารณาถึงการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดกี็จะรวมถึงความโปร่งใสความถูกต้องของสามภาค ดังกล่าว 
  ปรัชญา  เวสารัชช์  (2543 : 35) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่า  
หมายถึง กลไกการท างานของหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่ารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตามที่มีรูปแบบวิธีการ
บริหารจัดการที่ดีโดยพิจารณาสามเรื่องหลัก ๆ ได้แก่ หลักการและวิธีการที่ดี และผลลัพธ์ดีมีคุณภาพด้วย    
ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเป็นธรรมโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ 

 2.3.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2544 : 2) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีส าหรับหน่วยงานราชการ  โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการให้บริการ
ประชาชนเป็นสิ่ งส าคัญ ให้หน่วยงานราชการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ไปใช้                           
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการดังนี้ 
   1. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่ประชาชนมี
โอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าร่วม
ทางตรงหรือทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรโดยชอบธรรม  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเสรีนี้
รวมถึงการให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชน และให้เสรีภาพแก่สาธารณชนในการแสดงความคิดเห็นคุณลักษณะส าคัญ
ประการหนึ่งที่สาธารณะชนจะมีส่วนร่วม คือ การมีรูปแบบการปกครองและบริหารงานที่มีการกระจายอ านาจ 
(Decentralization)   
   2. หลักความสุจริตและโปร่งใส (Honesty  and Transparency) คือกลไกการบริหารที่มี              
ความสุจริตโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกาและการด าเนินงานที่เปิดเผยตรงไปตรงมาประชาชนสามารถเข้าถึง
และรับรู้ข้อมูลข้าวสารได้อย่างเสรีเป็นธรรม ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด             
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานก ากับดูแล และประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามผลได้   
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   3. หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที ่ 
ที่มีต่อสาธารณชนโดยมีการจัดองค์กร หรือการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการด าเนินงานเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม ในความหมายนี้จะรวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ 
Political Accountability ซึ่งจะมีความหมายที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชา หรือกลุ่มผู้เป็น
ฐานเสียงที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองแต่จะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมการที่จะมี
พันธะรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนี้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมและสามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัดผล
การด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรสาธารณะซึ่งคุณลักษณะของ              
ความโปร่งใสของระบบจึงเป็นหัวใจส าคัญในการสร้าง Accountability 
   4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือเป็นกลไกท่ีมีองค์ประกอบของ    
ผู้ที่เป็นรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะ
โดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง แต่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่ามีความสุจริต มีความเที่ยงธรรม
และมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได้ 
   5. หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability)  คือ กรอบ
ของกฎหมายที่ยุติธรรมส าหรับกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้และสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ สามารถคาดหวังและรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไร         
เมื่อด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของสังคมจะเป็นหลักประกันความมั่นคง ความศรัทธา และความเชื่อมั่นของ
ประชาชน 
   6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เป็นกลไก                 
ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดกระบวนการท างาน การจัดองค์กร และการจัดสรรบุคลากร 
และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งมีการด าเนินการให้สาธารณะที่ให้ผลลัพธ์
เป็นที่น่าพอใจและกระตุ้นการพัฒนาของสังคมในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย 
(2541 : 6) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ดังนี้ 
    6.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
     1) การท างานอย่างมีหลักการและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
     2) การท างานที่มีความยุติธรรมมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
     3) การท างานที่ให้ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมหรือตระหนักในอ านาจของตนเอง               
ใช้อ านาจเป็นธรรม 
     4) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
    6.2 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ  5  ประการ 
     1) มีความสุจริต ความถูกต้อง ความเป็นธรรม 
     2) มีการเปิดเผย และเกิดความโปร่งใส 
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     3) มีความยุติธรรม ทัดเทียม เสมอภาค สังคมมีส่วนร่วมทุกกรณี 
     4) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าด้วยตนเองหรือมีกลไกท่ีดีในการตรวจสอบ 
     5)  มีความเข้มแข็งทางสติปัญญา สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ              
มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอด 
    6.3 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ 6 ประการ 
     1) การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ 
     2) ความโปร่งใสมีการเปิดเผย ตรวจสอบได้รับรู้ได้  ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ 
     3) มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถรับผิดชอบผลการกระท านั้น ๆ ได้ 
     4) มีความรับผิดชอบในกฎเกณฑ์ โดยการตัดสินใจจากกฎเกณฑ์ต้องมีความยุติธรรม
ชัดเจนอธิบายได้ด้วยหลักความเป็นจริง 
     5) มีความชอบธรรมในอ านาจและเปิดเผย 
     6) การมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและประหยัดในการด าเนินการและปฏิบัติงาน 
    6.4 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ 3 ประการ 
     1) มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยการปฏิบัติ 
     2) มีการท าประชาพิจารณ์ตอบข้อซักถามสาธารณะเป็นครั้งคราว 
     3) มีการกระจายอ านาจการบริหารจากผู้บริหารสู่ชุมชน 
   ในการก ากับดูแลการบริหารทรัพย์สินส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2546 : 43 - 56) ได้กล่าวถึง การบริหารตามหลักการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
    หมวด  1  การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยได้เน้นถึงวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
     1. เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 
     2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
     3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
     4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
     5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
     6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
     7. มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
    หมวด  2  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชนชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ ดังนี้ 
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     1. การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น
และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ 
     2. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
     3. กรณีที่ภารกิจใดส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องรับพิจารณาความเห็นและชี้แจง   
ให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น 
     4. ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมและประชาชน
ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม 
     5. กรณีพบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขโดยเร็ว 
   หมวด  3  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ 
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็น
รปูธรรมซึ่งจะสามารถสะท้อนผลงานว่ามีความสอดคล้องเป็นแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ 
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารราชการเพ่ือให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ โดยให  ส่วนราชการก าหนดแผนการท างานที่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้วัดผลลัพธ์ของงานได้ ดังนี้   
    1. การปฏิบัติงานของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระท าได้อย่าง
ชัดเจนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ภารกิจต่าง ๆ ต้องมีแผนปฏิบัติงานขึ้นไว้ล่วงหน้า 
     1.2 แผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลางบประมาณที่จะต้องใช้
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
     1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน   
     1.4 กรณีท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องปรับแก้ไขแผนให้เหมาะสม 
    2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีแนวทางดังนี้ 
     2.1 กรณีหลายส่วนราชการมีภารกิจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ส่วนราชการ โดยก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้การบริหารจัดการ (การวางแผน + การใช้ทรัพยากร + การด าเนินการ)  เกิดผลส าเร็จ 
ในภารกิจตามเป้าหมายที่เป็นเอกภาพเดียวกัน 
     2.2 เนื่องจากมีการบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดและในต่างประเทศ             
จึงให้ส่วนราชการทุกแห่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าคณะผู้แทน             
ในต่างประเทศ โดยใช้การมอบอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 
    3. การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     3.1 ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
     3.2 ต้องสามารถประมวลผลความรู้น ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ ์
     3.3 ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ 
มีคุณธรรม 
     3.4 ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการ 
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    4. ความตกลงในการปฏิบัติงานโดยก าหนดให้มีการท าความตกลงในการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละเรื่อง 
ดังนี้ 
     4.1 ความตกลงระหว่างรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง 
     4.2 ความตกลงระหว่างปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น  ๆ ที่ต้อง
รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผน   

    5. การก าหนดแผนบริหารราชการ ก าหนดให้จัดท าแผนต่างๆ ดังนี้ 
     5.1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน เป็นแผนการบริหารที่รัฐบาลมีระยะเวลา 4 ปี           
ซึ่งแปลงมาจากนโยบายรัฐบาล โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือส านักงบประมาณเป็นผู้จัดท า โดยต้อง
จัดท าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเป็นแผนพัฒนาชาติมีผลผูกพันทุกส่วน
ราชการต้องน าไปปฏิบัติ 
     5.2 แผนนิติบัญญัติ เป็นการจัดท าแผนด้านกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมาย โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นผู้จัดท า
แผนนิติบัญญัติแล้วทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องน าไปจัดท ากฎหมายต่อไป 
     5.3 แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนงานทุกส่วนราชการที่แปลงจากแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจัดท าเป็น 2 ระยะ คือ 
      1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
      2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
      3) ความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
   หมวด  4  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ
ก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 
    1. หลักความโปร่งใส ต้องมีการประกาศเป้าหมาย แผนงาน เวลา งบประมาณที่ใช้และ
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
    2. หลักความคุ้มค่า 
     2.1 ต้องจัดท าบัญชีต้นทุนและรายจ่ายต่อหน่วยของการบริการสาธารณะเพ่ือใช้
ส าหรับเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ 
     2.2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีหน้าที่
ตรวจสอบความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ 
     2.3 การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
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    3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
     3.1 กรณีที่ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ อนุญาตระหว่างกันต้องด าเนินการภายใน 
15 วัน เว้นแต่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าว่าต้องเกิน 15 วัน เพราะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย ถ้าเห็นชอบ
หรืออนุมัติเกินเวลาข้าราชการที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการที่ต้องเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต้อง
รับผิดชอบ 
     3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาส่วนราชการต้องพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็วหลีกเลี่ยงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา   
     3.3 กรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทนส่วนราชการ
แม้จะมิได้เข้าร่วมประชุม และต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย 
     3.4 การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าด้วยวาจาต้องบันทึกค าสั่งนั้นไว้ 
   หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    1. การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
     1.1 ส่วนราชการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ผู้ด าเนินการเรื่องนั้น ๆ โดยตรงและ
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
     1.2 ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามก ากับดูแลการใช้อ านาจ
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบและผู้มอบ 
     1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะก าหนดหลักเกณฑ์ การกระจายอ านาจ
ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 
     1.4 ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการ              
เพ่ือเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้ 
    2. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
     2.1 กระทรวงต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วม 
     2.2 กระทรวงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และแบบพิมพ์ที่จ าเป็นในศูนย์บริการร่วมและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างครบถ้วน 
     2.3 หากศูนย์บริการร่วมมีปัญญา อุปสรรคในการด าเนินการเพราะกฎระเบียบวิธีการ
ให้ส่วนราชการแจ้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือเสนอปรับปรุงต่อไป  
     2.4 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวงให้รวมทั้งจังหวัดและอ าเภอด้วย 
   หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
    1. การทบทวนภารกิจ 
     1.1 ส่วนราชการทบทวนภารกิจ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก าหนดเพ่ือตรวจสอบว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปหรือไม่หากเห็นควรเปลี่ยนแปลงเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงอ านาจหน้าที ่
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     1.2 กรณีที่คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการวิเคราะห์ความจ าเป็นของภารกิจ
ส่วนราชการใดแล้ว อาจเสนอคณะรัฐมนตรีการปรับปรุงภารกิจอ านาจหน้าที่โครงสร้างหรืออัตราก าลัง 
    2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
     2.1 ส่วนราชการมีหน้าที่ส ารวจและทบทวนกฎระเบียบเพ่ือยกเลิกปรับปรุง หรือ             
ให้มีข้ึนใหม่เพ่ือให้ทันสมัย ลดภาระของประชาชนโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
     2.2 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบ กฎระเบียบของทุกส่วนราชการ
ถ้าไม่เหมาะสมทันสมัยหรือเป็นภาระให้เสนอแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกหากส่วนราชการไม่เห็นด้วยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
   หมวด 7  การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    1. การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนราชการที่มีภารกิจการให้บริการประชาชน
หรือต้องติดต่อประสานงานกับส่วนราชการด้วยกัน และต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศ
ให้ประชาชนและข้าราชการทราบทั่วกัน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถพิจารณาก าหนดเวลาแล้วเสร็จได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม 
    2.  การจัดระบบสารสนเทศ 
     2.1 ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
     2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดให้มีระบบสื่อสารสนเทศกลาง 
    3. การรับฟังข้อร้องเรียน 
     3.1 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการตอบค าถามเกี่ยวกับงานให้บริการประชาชนและ            
มีก าหนดเวลาชัดเจน   
     3.2 ส่วนราชการที่ได้รับค าร้องเรียนข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากประชาชนต้อง
ด าเนินการให้ลุล่วงและแจ้งข้อมูลให้ผู้แจ้งทราบ 
     3.3 ส่วนราชการที่ออกกฎให้ส่วนราชการอ่ืนปฏิบัติ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ากฎนั้น
เป็นอุปสรรค ยุ่งยาก ซ้ าซ้อน ล่าช้าหรือไม่ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมและถ้าได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการ
หรือที่ราชการให้ผู้ออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบ 
    4. การเปิดเผยข้อมูล 
     4.1 ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติราชการให้ทราบ เว้นแต่กรณีที่เป็น
ความลับเพื่อความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
     4.2 ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญา เว้นแต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย 
   หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1. การประเมินผล โดยผู้ประเมินอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและความคุ้มค่าในภารกิจ 
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    2. การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
    3. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการเฉพาะตัวกับส่วนประโยชน์ของหน่วยงาน 
    4. หากผลการประเมินส่วนราชการดีให้มีการจัดสรรเงินเป็นเงินรางวัลการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
   หมวด  9  บทเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องทั่วไป เช่น การให้อ านาจคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้ 
   จากแนวคิดและความเห็นของนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นการบริหารงานที่ม   ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะน าไปใช้ คือ  
การบริหารงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการได้รับบริการจากรัฐบาลปฏิบัติภารกิจของเทศบาลต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
ภารกิจใดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องรับพิจารณาและชี้แจง ให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น
รวมตลอดถึงมีการส ารวจความพึงพอใจของสังคมและประชาชน เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการ       
ที่ส าคัญคล้ายคลึงกันจะต่างกันบ้างก็คือส านวนและรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
  อีไมล์ เจ ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989 : 116) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า  
หมายถึง หน่วยการปกครองทางการเมืองที่อยู่ระดับจากรัฐซึ่งก่อตั้ งโดยกฎหมาย และมีอ านาจอย่างเพียงพอ              
ที่จะท ากิจกรรมในท้องถิ่นได้ด้วยตนเองรวมทั้งอ านาจจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่หน่วยการปกครองท้องถิ่น
ดังกล่าวได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยท้องถิ่นใดก็ได้ 
  แฮรีส จี มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984 : 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง  
การปกครองซึ่งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งแบบอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครอง
ท้องถิ่น มีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงาน  
การบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่ ๆ แต่อย่างใด 
  เดเนียล วิท (Danial Wit, 1967 : 101 - 103) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง                 
การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้



33 

 

ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น                
ตามหลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมี
องค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐบาลมีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอ านาจของตน 
  วิลเลี่ยม วี ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway, 1958 : 101 - 103) นิยามค าว่า การปกครอง
ท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง 
มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 
  จอห์น เจ คลาร์ก (John J. Clark, 1957 : 87 - 89) นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง 
หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ใดใดโดยเฉพาะและหน่วย
การปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 
  วินเลี่ยม เอ ร๊อบสัน (William A. Robson, 1953 : 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้อ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย 
(Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้
สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  
  โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรถแสง (2547 : 7) มีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายถึง องค์กรที ่ท าหน้าที ่บริหารงานในท้องถิ ่น โดยมีผู ้แทนที่ได้รับการเลือกตั ้งจากประชาชน                         
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานอย่างอิสระในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด มีอ านาจในการบริหาร  และก าหนด
นโยบายของตนเอง รวมทั้งหน้าที่ด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมายที่บัญญัติไว้ เพ่ือประโยชน์ของรัฐและ
ของประชาชนในท้องถิ่น  
  นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2547 : 22) ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง             
การปกครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอ านาจในการปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ และพ้ืนที่ของตนที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย โดยอิสระตามสมควรราชการ
ส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการไปด้วยความเรียบร้อย
หรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองท้องถิ่นคือการกระจายอ านาจของราชการส่วนกลางเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
นั้น ๆ ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิสระต่างหากจากการปกครองของราชการส่วนกลาง
ที่ให้อ านาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง 
  วุฒิสาร ตันไชย (2547 : 1) ให้ทัศนะว่า การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางได้
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่และประชากรเป็น
ของตัวเอง โดยองค์กรดังกล่าวจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบอ านาจ
จากส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์
ของการปกครองระบบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบ
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การท างานและร่วมรับบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการด าเนินงาน 
แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง 
  จรูญ สุภาพ (2531 : 146 - 147) ให้นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้น มักมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนปกครองตนเอง  สามารถมีองค์การในทางการปกครองที่จะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น
ตลอดจนการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตการปกครองนั้น ๆ ส่วนใหญ่การปกครองท้องถิ่นมักจะ
เป็นนิติบุคคล อาจประกอบด้วย ผู้แทนราษฎร ตั้งเข้ามาเพ่ือปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณ
เป็นของตนเอง 

  โดยสรุปแล้วการปกครองท้องถิ่น คือการที่รัฐบาลกลางให้อ านาจและกระจายอ านาจการบริหารงาน
ของท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับภาระงานต่าง ๆ และประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่น 

 2.4.2 หลักการของการปกครองท้องถิ่น 
  จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของการปกครองท้องถิ่น ได้มีนักวิชาการ
หลากหลายท่านทั้งต่างประเทศและในประเทศให้ความหมายหรือนิยามต่าง ๆ เอาไว้ โดยสามารถประมวล
เป็น “หลักการปกครองท้องถิ่น” ในสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ  
จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็น กรุงเทพมหานคร 
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล  และเมืองพัทยา  
   2. ต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม กล่าวคือ 
อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็
จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นมีขอบเขตแตกต่าง
กันออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ รวมทั้งเป็น
นโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
   3. หน่วยการปกครองท  องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะด าเนินการ
ปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    3.1 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นต้น 
    3.2 สิทธิเป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คืออ านาจในการก าหนดงบประมาณ
เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ  
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   4. มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร 
สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น 
   5. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวคิดที่ว่าประชาชน                    
ในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
มีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของขุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจระบบและกลไกของประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง 

 2.4.3 องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อุทัย หิรัญโต (2523 : 22) กล่าวว่า ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้ง 8 ประการ คือ  
   1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดก าหนดเรื่อง           
การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่า
การปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
   2. พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เชื้อชาติ และความส านึก
ในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และระดับของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
   3. การกระจายอ านาจหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 
   4. องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ           
มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ๆ  
   5. การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชน           
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
   6. อิสระในการปกครองท้องถิ่นสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ                  
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน
ราชการ 
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   7. งบประมาณของตนเองมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต              
ที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทะนุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
   8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐ           
เพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการด าเนินงานของหน่วย
การปกครองท้องถิ่น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตย (อนันต์ อนันตกู ล อ้างใน ชูวงค์            
ฉายบุตร, 2539 : 31) 
  จากการทบทวนองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น สามารถสรุปได้ว่า เป็นองค์กรในชุมชน               
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายส่วนกลาง มีขอบเขตพ้ืนที่ปกครองที่ก าหนดไว้แน่นอน มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย มีอิสระในการด าเนินกิจกรรมทั้งในด้านการคลัง  การจัดเก็บภาษี การหารายได้               
ตามท่ีกฎหมายก าหนด การจัดท างบประมาณด้วยตนเอง รวมถึงการก าหนดนโยบายภายใต้การควบคุมของรัฐ
และมีการแบ่งองค์กรเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้บริการท้องถิ่นและฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยประชาชนในท้ องถิ่น             
มีส่วนร่วมในการปกครองตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะผู้แทน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4.4 วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้ 
   1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย
เงินงบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจากภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ  
ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ 
   2. เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศ            
มีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการ
จากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า  หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 
   3. เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก  ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น        
ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมี             
การจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างรอบคอบ 
   4. เพ่ือให้หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติ
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บัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้ มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  

 2.4.5 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   1. การปกครองท้องถิ่น  คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน             
ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ 
และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ        
การปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารการเลือกตั้งจะ
เป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของ
ท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น  เกิดความคุ้นเคย              
มีความช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป  
   2. การปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self-
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งคือ การปกครองตนเองมิใช่เป็น             
การปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง                  
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ เช่น  เปิดโอกาสให้
ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึก                      
ในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือ การกระจาย
อ านาจไปในระดับต่ าสุด ซึ่งเป็นฐานส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
   3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจ าเป็นบางประการ 
ดังนี้ 
    - ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
    - กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง 
   4. การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และ               
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์  ทรัพยากร ประชาชน            
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความ
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ต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงาน  
จึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุน
จากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทาง                 
การบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย   
   6. การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง 
การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วม
จากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมาจากการริเริ่มช่วยตนเองของ
ท้องถิ่นท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์ 
อนันตกูล, 2521)  

 2.4.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน 
ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระ หรือนโยบายที่รัฐบาลต้องการความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียน การศึกษา                     
ในระดับอุดมศึกษา การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ                  
มีข้อพิจารณา ดังนี้ 
   1. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม การก าจัดขยะมูลฝอย  
   2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 
   3. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น 
การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา 
   4. เป็นงานที่เกี่ยวกับพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเอง                 
อาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็นจัดให้มีโรงจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้โดยสามารถ                 
เรียกค่าบริการจากประชาชน 

 2.4.7 การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
  เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและ
ใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล” เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการปกครองประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ส าหรับสังคมไทยเทศบาลเป็น
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รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2542) 
เกือบ 66 ปีแล้ว 
  1. ความเป็นมา 
   พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2476 และก าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการจัดระเบียบ
บริหารปกครองตนเองของเทศบาล 
   พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล และได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
อยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483  
   พ.ศ. 2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเก่าทั้งหมด
และได้มีการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่เป็นระยะ)  จนถึงปัจจุบัน 
(2541) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
   พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 
  2. หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่นใดขึ้น
เป็นเทศบาลไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
    1. จ านวนของประชากรในท้องถิ่นนั้น 
    2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่
กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น 
    3. ความส าคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะ
สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด 
   จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายได้ก าหนดให้จัดตั้งเทศบาลขึ้นได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
    1. เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลต าบลไว้
อย่างกว้าง ๆ ดังนี้ 
     1.1 มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 12,000,000 
บาท ขึ้นไป 
     1.2 มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คน ขึ้นไป 
     1.3 ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น 
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    ส าหรับในกรณีที่มีความจ าเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชน
แออัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่นหรือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งได้ หรือกรณีที่จังหวัด
เห็นว่าสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลได้  ก็ให้จังหวัดรายงานไปให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลได้  โดยให้จังหวัดชี้แจง
เหตุผลและความจ าเป็น พร้อมทั้งส่งข้อมูลความเหมาะสมไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด้วย 
    2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ดังนี้  
     2.1 ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้โดยไม่
ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบ 
     2.2 ส่วนท้องที่ที่มิใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง            
ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      (1) เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป    
      (2) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
      (3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
    3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ดังนี้ 
     3.1 เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คน ขึ้นไป 
     3.2 มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
     3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลนคร 
  3. โครงสร้างเทศบาล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ สภา
เทศบาล และคณะเทศมนตรี 
   ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง 
เรียกว่า พนักงานเทศบาล 
    1) สภาเทศบาล  
     ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิถีทาง
แห่งการถ่วงดุลอ านาจ ก าหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 5 ปี (ปัจจุบันมีการแก้ไขให้อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี) ทั้งนี้ 
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้ 
      1.1 สภาเทศบาลต าบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน 
      1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน 
      1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด  24 คน 
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     สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้                    
ผู้ว่าราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผ    ้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว                    
ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ไม่ได ้ประธานสภามีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล
ควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก 
    2) คณะเทศมนตรี 
     ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ได้แก่ คณะเทศมนตรีซึ่งอ านาจในการบริหารงานอยู่ที่
คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ            
ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2- 4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ  
      ก. กรณีท่ีเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ให้มีเทศมนตรีได้ 2 คน ซึ่งเมื่อรวม
นายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจ านวน 3 คน 
      ข. กรณีที่เป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได้ 4 คน ซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรี             
เป็นคณะเทศมนตรีแล้วมีจ านวน 5 คน ส าหรับเทศบาลเมืองที่มีรายได้จากการจัดเก็บปีละ 20 ล้านบาทขึ้นไป   
ให้มีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 
    3) พนักงานเทศบาล 
     พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ า
ส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด
เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในเรื่องงานการทะเบียน 
การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่                  
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก ซึ่งต่างกับคณะเทศมนตรีที่ว่าคณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจใน
ลักษณะของการ “ท าอะไร” ส่วนการ “ท าอย่างไร” ก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาล
เป็นผู้รับผิดชอบ  
  4. โฉมหน้าเทศบาลในยุค 2000 
   พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดโครงสร้างเทศบาลให้มีองค์ประกอบ  
ดังนี้   
    1. โครงสร้างให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง  ภายหลังที่สมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบวาระ  หรือมีเหตุต้องยุบสภาไป 
    2. เทศบาลต าบล ให้มีทางเลือกว่า เทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง 
   จึงกล่าวได้ว่า เทศบาลใดจะใช้โครงสร้างแบบคณะรัฐมนตรีก็จะมีโครงสร้างดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น แต่หากเทศบาลใดใช้โครงสร้างแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
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และคณะผู้บริหารจะประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ตามจ านวน  ดังนี้ 
    เทศบาลต าบล  ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน  2  คน 
    เทศบาลเมือง  ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน  3  คน  
    เทศบาลนคร  ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน  4  คน  
   และกฎหมายได้ให้อ านาจนายกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีอีกด้วย 
   อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ระบุว่า วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป  
ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงทุกแห่งหรือจะใช้โครงสร้างแบบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็น    
ผู้เลือกคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการลงประชามติ 
   การลงประชามติดังกล่าว  กฎหมายก าหนดให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งในเขตเทศบาลนั้น               
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้จัดให้มีการลงประชามติ ทั้งนี้ การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องด าเนินการภายใน  
360 วัน ก่อนครบวาระของสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งอยู่ขณะนั้น และจะกระท าในวาระของสภาเทศบาล
นั้นได้เพียงครั้งเดียว 
   นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ก าหนดนโยบายไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย 
    (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
    (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
    (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    (5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
    (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
  5. อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 
   ปกติสภาเทศบาลจะท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้    
   1. อ านาจในการตราเทศบัญญัติ  
    เทศบัญญัติ คือ กฎข้อบังคับของท้องถิ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ  
เท่านั้น  โดยสภาเทศบาลเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัวบทกฎหมาย ใน
กรณีต่อไปนี้  
    ก. เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
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    ข. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใช้อ านาจตราเทศบัญญัติ                
เพ่ือปฏิบัติการไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ  
    ส าหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี ถือว่าเป็นการใช้อ านาจสูงสุด        
ในการควบคุม ถ้าหากร่างดังกล่าวไม่ได้รับการเห็นชอบจากเทศบาลแล้ว นั่นหมายถึงว่าคณะเทศมนตรีสิ้นสุด
ในหน้าที่ (เพราะการไม่เห็นด้วยของเทศบาลมีความหมายถึงการไม่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นด้วย) โดยมี
เงื่อนไขที่น่าสังเกตว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบด้วย และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยนั้น                
การตดัสินใจขั้นสุดท้ายจะข้ึนอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะด าเนินการอย่างไร 
    ส่วนในการตราข้อบัญญัติทั่วไปจะมีหลักการคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าร่างดังกล่าวจะ
ได้รับการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วย  
   2. อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร 
    สภาเทศบาลมีอ านาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้  โดยมีมาตรการควบคุมที่ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ  
    2.1 การตั้งกระทู้ถาม 
     สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีในข้อความ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ ถ้าหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                
ของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี หรือเมื่อเล็งเห็นว่าการกระท าใด ๆ ของฝ่ายบริหารอาจจะก่อให้เกิด             
ความเสียหายต่อท้องถิ่นหรือประชาชนในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีนั้น  ๆ จะต้อง               
ตอบกระทู้ถามให้สมาชิกสภาหายข้องใจ แต่ฝ่ายบริหารมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามก็ได้ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควร
ตอบเพราะถ้าหากตอบไปแล้วจะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเสียประโยชน์ที่ส าคัญของเทศบาล 
    2.2 การเปิดอภิปราย 
     กฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้ให้สิทธิแก่สมาชิกสภาเทศบาล ขอเปิดอภิปรายต่อ                
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการที่ก าหนดไว้  
เช่น มีข้อกล่าวหาคณะเทศมนตรีว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ละเลยไม่ปฏ   บัติหน้าที่และ                  
มีความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง ฯลฯ 
    2.3 การอนุมัติงบประมาณประจ าปี 
     ก่อนที่จะมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีต่อไป คณะเทศมนตรีจะต้องเสนอ
งบประมาณประจ าปีเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเสียก่อน และเมื่อสภาได้อนุมัติแล้วจึงจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
การที่ก าหนดให้ต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณก่อนนั้น เพ่ือที่สภาเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น สามารถควบคุมการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินของฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และในกรณีที่สภาเทศบาลพิจารณาแล้ว ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่าง                
เทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีที่คณะเทศมนตรีเสนอแล้ว ไม่ว่าจะต้องเหตุผลใดก็ตามจะมีผลท าให้             
คณะเทศมนตรีชุดนั้นต้องพ้นจากต าแหน่งไป 
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   3. อ านาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี 
    บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ได้ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี           
ไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ด้วยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล”   
    กล่าวโดยสรุป คือ อ านาจในการเห็นชอบแต่งตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะ 
เสนอการเห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  มีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันมีการจัดกลุ่มในลักษณะพรรค
การเมืองขึ้น ดังนั้น กลุ่มที่ได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายบริหาร 
(คณะเทศมนตรี)  
   4. อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล 
    เพ่ือที่จะให้การด าเนินงานต่างๆ ของสภาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอ านาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายให้ท าซึ่งคณะกรรมการ           
ที่สภาเทศบาลจะแต่งตั้งนี้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ 
    4.1 คณะกรรมการสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล              
ซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภา
เทศบาลได้ไมเ่กิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครให้มีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 5 นาย ส่วนเทศบาลเมืองและ
เทศบาลต าบลให้มีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน 3 นาย 
    4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมิได้เป็นสมาชิกซ่ึงได้รับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจ านวนและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
   5. อ านาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี 
    คณะเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ส าคัญๆ อาจกล่าวโดยสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 
    1. อ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยทั่วไปของ
เทศบาลตามที่เทศบาลก าหนดไว้ 
    2. อ านาจหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีที่ละเมิดต่อเทศบัญญัติ โดยเทศมนตรีคนใด                
คนหนึ่งอาจมีอ านาจเปรียบเทียบปรับในคดีที่มีการละเมิดต่อเทศบัญญัติได้ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอ านาจที่จะเรียกผู้กระท าความผิดและพยานมา
บันทึกถ้อยค าเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ด้วย 
    3. อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
กล่าวคือ คณะเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฏหมายอ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเห็นสมควรและได้ก าหนดไว้โดยกฎกระทรวง 
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    เพ่ือให้การใช้อ านาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ได้มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหา และการสั่งการระหว่างนายกเทศมนตรี         
กับเทศมนตรีไว้  ดังนี้ (ประหยัด หงษ์ทองค า, 2526 : 55)  
    1. นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการและบริหารงานในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
     1.1 เรื่องเก่ียวกับสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล 
     1.2 เรื่องท่ีต้องรายงานอ าเภอหรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี 
     1.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี 
     1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติหรือยกเลิกแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติอยู่แล้ว 
     1.5 เรื่องที่ด าริขึ้นใหม่ ซึ่งอาจต้องมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการขึ้นใหม่ 
     1.6 เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหา หรือกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัยจาก
นายกเรื่องซึ่งนายกเทศมนตรีมีอ านาจสั่งการโดยเฉพาะ 
     1.7 เรื่องท่ีปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
    2. เทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยสั่งการหรือบริหารงานในเรื่องต่อไปนี้ 
      2.1 เรื่องท่ีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศมนตรี 
     2.2 เรื่องท่ีต้องรายงานนายกเทศมนตรี 
     2.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ อนึ่ง ในกรณีที่
นายกเทศมนตรีไม่อยู่ หรือไม่สามารถบริหารกิจการได้ ให้นายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผู้หนึ่งท างานแทน  
และจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
   6.  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
หรือหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ และอ านาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอ านาจตามที่กฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ 
ก าหนด ทั้งยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะระดับต่าง ๆ ไว้ เช่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง  
และเทศบาลนคร ไว้แตกต่างกันโดยมีรายละเอียดกล่าวคือ   
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    6.1 หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ สรุปแบ่งหน้าที่ตามฐานะของเทศบาลไว้ ดังนี้ 

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  
2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

มีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลต าบล 
ข้อ 1-7 และมีหน้าที่เพ่ิมอีก ดังนี้ 
1. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และ
รักษา 
4. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
5. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
6. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
โดยวิธีอ่ืน 
7. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือ
สถานสินเชื่อท้องถิ่น 

มีหน้าที่เช่นเดียวกับ
เทศบาลเมือง ตาม             
ข้อ 1-14 และมีหน้าที่เพ่ิม
อีก ดังนี้ 
1. ให้มีและบ ารุงการ
สงเคราะห์มารดาและเด็ก 
2. กิจการอย่างอ่ืน            
ซึ่งจ าเป็นเพื่อการ
สาธารณสุข  

    6.2 อ านาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหา
กินของราษฎร 
6. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการ
พิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
7. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าและ 
แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
9. เทศพาณิชย์ 

1. ให้มีตลาด ท่าเทียบและท่าข้าม 
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
3. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
4. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดา
และเด็ก 
5. ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
6. ให้มีการสาธารณูปการ 
7. จัดท ากิจกรรม ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการ
สาธารณสุข 
8. จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9. ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา
และพลศึกษา 
10. ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ
เทศบาลเมืองตาม           
ข้อ 1-12 

 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
12. เทศพาณิชย์ 
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    6.3 อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก าหนด 
     นอกจากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดไว้แล้วยังมี
กฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ อีกเป็น
จ านวนมาก เช่น  
     (1) พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พุทธศักราช 2464 
     (2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 
     (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535  
     (4) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระท าปุ๋ย พุทธศักราช 2490 
     (5) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
     (6) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 
     (7) พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 
     (8) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  
     (9) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  
     (10) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535   
     (11) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
     (12) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     (13) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
     (14) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
     (15) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ 
   7. การบริหารงานของเทศบาล 
    การบริหารงาน ประกอบด้วย คณะเทศมนตรี  จะท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย                
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นได้ว่าหน้ าที่ส าคัญในการวางแผนด าเนินงาน ก็คือ                 
คณะเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมจัดท าให้เป็นไปตามแผนนั้น จึงเท่ากับว่าคณะเทศมนตรีรับผิดชอบใน
ด้านการวาง “นโยบาย” นั่นเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานของรัฐบาลแล้ว คณะเทศมนตรี                         
ก็เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรีซึ่งบริหารราชการด้านนโยบาย ส่วนงานประจ าทั้งหมดย่อมอยู่ในความรับผิดชอบ
ของปลัดเทศบาลหรือคล้ายกับปลัดกระทรวง 
    ส าหรับสภาเทศบาล จะท าหน้าที่การตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับตัวบทกฎหมาย  
ซึ่งใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและตามที่
กฎหมายบัญญัติและให้อ านาจไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีหลังนี้กฎหมายได้ให้อ านาจแก่สภาเทศบาลมาก                  
ในการวางนโยบายและการควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี  การใช้อ านาจที่นับว่าส าคัญที่สุด            
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ของสภาเทศบาลในกรณีนี้คือ การพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี นับว่าสภาเทศบาลได้ใช้
อ านาจอย่างสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี 
   8. การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 
    การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รศ.ดร.สมคิด เลิศไพบูลย์ ได้ให้ความเห็นว่า 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของการกระจายอ านาจ     
หากการกระจายอ านาจโดยปราศจากการก ากับดูแลแล้วย่อมท าให้รัฐเดี่ยวไม่สามารถด ารงตนอยู่ได้                   
ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 บัญญัติว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเป็นต้นก าเนิดของการก ากับดูแล               
ที่ส าคัญของรัฐเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 280-290  
ได้ก าหนดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจไปสู่ท้องถิ่น และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น                
แต่ความเป็นอิสระของท้องถิ่นดังกล่าวก็ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารราชการ
แผ่นดินที่เป็นภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องก ากับดูแล ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารกิจการได้อย่างประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ            
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องก ากับดูแลท้องถิ่นโดยผ่านการบริหาร
ราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอ าเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนและกลไก              
ที่ส าคัญของรัฐบาลในการก ากับ ดูแลท้องถิ่น ทั้งนี้การก ากับดูแลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
    1. การกระท าเท่าท่ีจ าเป็น 
    2. กระท าตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    3. ต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศชาติ
โดยรวม 
    4. จะกระทบถึงสาระส าคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นไม่ได้ 
   9. วิธีการในการก ากับดูแล 
    1. การก ากับดูแลโดยตรง 
     1.1 การก ากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร เช่น 
     (1) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ใดถูกกล่าวหาว่า
ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ           
ไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือ              
แก่เทศบาล หรือราชการ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบสวนแล้วเห็นว่า จะให้คงอยู่ในต าแหน่งในระหว่าง 
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การสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งพักคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ได้ไม่เกิน 30 วัน แล้วรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา48) 
     (2) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าคณะเทศมนตรี เทศมนตรี  นายกเทศมนตรี            
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์
ต าแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือราชการ ผู้ ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน เพ่ือขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งให้คณะเทศมนตรี  
เทศมนตรีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ออกจากต าแหน่งได้ (มาตรา 73 ประกอบมาตรา 48  
ปัญจวีสติ 48 ปัญจทศ และ 48 โสฬส) 
     (3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งยุบสภาเทศบาล  หากเห็นว่า             
เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็น (มาตรา 74) 
     1.2 การก ากับดูแลการกระท า 
     การกระท าที่ส าคัญ ๆ ของเทศบาลจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น 

     (1) การก ากับดูแลก่อนที่การกระท าจะมีผลบังคับใช้ เช่น การอนุมัติ การอนุญาต  
การให้ความเห็นชอบ 
      -  ร่างเทศบัญญัติ (ร่างเทศบัญญัติทั่วไปและร่างเทศบัญญัติงบประมาณ)   
       ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา62) 
      -  การท ากิจการนอกเขตเทศบาลต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 
961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 มอบอ านาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน (มาตรา 57 ทวิ) 

      -  การจัดตั้งหรือยุบเลิกสหการต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา58) 
      -  การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ต้องได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 66) ซึ่งปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 252/2541 ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2541 มอบอ านาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน 

      -  การจ่ายเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด  (มาตรา 67 ทวิ) 

     (2) การสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ กรณี
นายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและ               
ไปในทางท่ีอาจจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
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แล้วแต่กรณี ได้ชี้แจง แนะน า ตักเตือน แล้วไม่ปฏิบัติตาม นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมี
อ านาจที่จะสั่งเพิกถอน หรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของคณะเทศมนตรี  เทศมนตรี นายกเทศมนตรี             
รองนายกเทศมนตรี ไว้ก่อนได้ แล้วรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 15 วัน เพ่ือให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร (มาตรา 72 ประกอบมาตรา 48  
ปัญจวีสติ) 
    2. การก ากับดูแลโดยอ้อม 
       2.1 การใช้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการในการก ากับดูแล   
     ทุกปีส่วนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถแยก
เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปนั้น เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับแล้วจะน าไปใช้ในด้านใด ๆ ก็ได้ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนกลาง ส่วนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจนั้นจะเป็นเงินอุดหนุนที่ระบุกิจการโดยตรงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าไปใช้ได้ เงินอุดหนุน
ส่วนนี้จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจากส่วนกลางตามระเบียบที่รัฐบาลก าหนดดังนี้ 
     (1) การขอรับเงิน จะต้องเสนอโครงการผ่านกรมการปกครองให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของโครงการตลอดจนราคาค่าใช้จ่าย 
     (2) การใช้จา่ยเงิน จะต้องเป็นไปตามโครงการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุกประการ 
     (3) การเปลี่ยนแปลงรายการ จะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณก่อนทุกกรณี
เว้นแต่กรณีท่ีส านักงบประมาณมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาจังหวัด 
     (4) การเบิกจ่ายเงินจะกระท าได้เมื่อถึงงวดการจ่ายเงินตามสัญญา โดยต้องเบิกจากคลัง 
     (5) การกันเงิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
     แม้ในทางทฤษฎี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระที่จะขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจหรือไม่ก็ได้ ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากส่วนกลาง แต่ถ้าขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมเงินอุดหนุน จึงเป็นมาตรการในการก ากับดูแลทางอ้อมประเภทหนึ่ง ซึ่งจ ากัดเสรีภาพ ในทางการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
     2.2 การใช้สัญญามาตรฐานเป็นมาตรการในการก ากับดูแล 
     สัญญามาตรฐานก็คือ “สัญญาที่บุคคล (หรือนิติบุคคล) ทางกฎหมายมหาชน หรือทาง
กฎหมายแพ่งบุคคลหนึ่งกระท าขึ้น โดยแบบของสัญญานั้นถูกก าหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม” การที่แบบของ
สัญญานี้ถูกก าหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม จึงเท่ากับว่าบุคคลที่ท าสัญญานั้น ๆ ถูกจ ากัดอ านาจและการริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการก าหนดรายละเอียดทางสัญญานั่นเอง 
     การใช้สัญญามาตรฐานเป็นมาตรการในการก ากับดูแลทางอ้อมนั้น มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในระบบกฎหมาย ลายลักษณ์อักษรในส่วนที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจนั้นมักพบตัวอย่างนี้
มากมาย เช่น การจัดท าสัญญาต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 125 ก าหนดว่า จะต้องท าตามตัวอย่าง
สัญญาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดและไม่ท าให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียเปรียบ 
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รูปที่ 2.1 เงื่อนไขในการจัดตัง้เทศบาลและประเภทของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2.2 แสดงโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการบริหารของเทศบาล 

สุขาภิบาล 

เทศบาลต าบล 
- มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 12
ล้านบาท (ไม่รวมเงิน
อุดหนุน)  
-ประชากร 7,000 คน
ขึ้นไป 

เทศบาลเมือง 

- ประชากร 10,000 คนข้ึนไป 

เทศบาลเมือง 

- เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด

(ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้เลย) 

เทศบาลนคร 

- มีประชากร 50,000

คนข้ึนไป 

เทศบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

กอง/ฝ่าย  

คลัง 

กอง/ฝ่าย  

ช่าง 

กอง/ฝ่าย       

การประปา 

กอง/ฝ่าย 

สาธารณสุข 

สภาเทศบาล 
-สมาชิก 12-18-24 

 

คณะเทศมนตรี 
- นายกฯ  1 คน 

- เทศมนตรี 2-4 คน 

 ปลัดเทศบาล 

กอง/ฝ่าย 

สวัสดิการสังคม 

กอง/ฝ่ายวิชาการ

และแผนงาน 

กอง/ฝ่าย 

การศึกษา แขวง 

รองปลัดเทศบาล 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 เทศบาลต าบล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 2.4 เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 

 

 

สภาเทศบาล 

 

คณะเทศมนตรี 

หรือนายกเทศมนตรี 

 

เทศบาลต าบล 

 

สมาชิกสภา 

เทศบาต าบล 

 

การประชามติจากประชาชน

ในเขตเทศบาลนั้น 

 

เทศบาล 

 

นายกเทศมนตรีมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน 

 
สมาชิกเทศบาลต าบล 12 คน 

สมาชิกเทศบาลเมือง  18 คน 

สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน 

 

เทศบาบต าบล  มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน 

เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน 

เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 4 คน 

เทศบาล 

นคร             เมือง 

 

 

ประธานสภา  และรองประธาน 

สภาเทศบาล เลือกจาก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ตามมติของสภาเทศบาล 

 

นายกเทศมนตรีเป็น 

ผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 



53 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 2.5 แสดงวิธีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 

มาตรการทั่วไป 

 

นอกจาก
กระทรวงมหาดไทย
จะออกระเบียบ
เกี่ยวกับ การเงิน
ทรัพย์สินแล้วยังมี
อ านาจในการ
ตรวจสอบการคลัง
บัญชีเทศบาล 

การก ากับดูแลการกระท าของเทศบาล 

 

 

กฎหมายที่ก าหนดให้
ส่วนกลางต้องด าเนินการ 
เช่นการยกฐานะระเบียบ
ของพนักงานเทศบาล 

ฯลฯ 

มาตรการกฎหมาย

ระเบียบ  ประกาศ 

 

กฎหมายในส่วนกลาง
ออกเป็นระเบียบ เช่น 
ข้อบังคับประชุม การท า
งบประมาณ ฯลฯ 

กฎหมายก าหนดให้ส่วนกลางประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เช่น ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจ

เปรียบเทียบคดีที่ละเมิดต่อเทศบัญญัติ 

การเพิกถอน 

 
การชี้แจง

ตักเตือน 

 

โดย รมว.

มหาดไทยหรือ 

ผวจ.ในการ

ตรวจสอบให้

ถูกต้องตาม

กฎหมาย 

 

ยุบสภา 

 

ปลดคณะเทศมนตรี 

 

การก ากับดูแลการกระท าของเทศบาล 

 

 
ปลดสมาชิกออก 

 

การบริการ 

 
รมว.มหาดไทยมีอ านาจใน
การยุบสภาและให้ราษฎร
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งสมาชิก
ใหม่แทนภายใน 90 วัน หาก
เห็นว่าสภาเทศบาลก่อความ
ไม่สงบหรือขัดขวางการ
ด าเนินงานของคณะเทศมนตรี 

เมื่อสอบสวนแล้วพบว่า

ประพฤติเสื่อมเสีย

หรือไม่มาประชุม 3 ครั้ง

ติดต่อกัน ฯลฯ 

เมื่อพบว่าประพฤติเสื่อม

เสีย หรือ ส.ท. ไม่ต่ ากว่า 

1 ใน 3 เสนอเรื่องปลด

และ รมว.มหาดไทย

เห็นชอบ 

ให้เป็นไปตามระเบียบ
พนักงานเทศบาลโดยมี รมว.
มหาดไทยเป็นประธานใน
การก ากับ ดูแลวินัยรวมทั้ง
แต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนชั้น
(พนักงานเทศาบาลระดับ 5 
ขึ้นไป) 

มาตรการตรวจสอบ 

 

การอนุมัติ 
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 2.4.8 ข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2480 เมื่อวันที ่14 มีนาคม 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วนของต าบลเหนือ และต าบลหลุบ 
อ าเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เรียกว่า “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม” 
มีพ้ืนที่ 4.04 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี 2524 ได้ขอขยายเขตเทศบาลออกเป็น 16.96 ตารางกิโลเมตร             
ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 โดยมี            
พระอรรถเปศลสุรวดี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์           
คนที่ 24 คนปัจจุบัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ต าบลโพนทอง   
   ทิศใต้     ติดต่อกับ  ต าบลหลุบ                      
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลเหนือ   
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต าบลล าพาน  
  ตั้งอยู่เลขท่ี 70/21 ถนนถีนานนท์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    
  1) ด้านกายภาพ 
   1.1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.6 แสดงวิธีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 

 
 



55 

 

   1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน้ าแช่ขัง ดังนั้น
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 

    (1) พ้ืนที่ที่ เป็นภูเขา ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล             
ปานกลาง 200 - 500 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพ้ืนที่ของอ าเภอสมเด็จ อ าเภอ
เขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอห้วยผึ้ง บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญได้แก่น ล าน้ าปาว ล าน้ าพาน 
    (2) สภาพที่เป็นหุบเขา อยู่ในเขตอ าเภอเขาวง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น ลอนตื้น               
อยู่ในเขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอ าเภอยางตลาด ทิศใต้ของอ าเภอสมเด็จ และ
บางส่วนของอ าเภอห้วยผึ้ง 
    (3) สภาพเป็นลูกคลื่น สูงจากระดับน้ าปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเป็นลูกคลื่น 
ลอนตื้น อยู่ในเขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอ าเภอยางตลาด ทิศใต้ของอ าเภอ
สมเด็จ และบางส่วนของอ าเภอห้วยผึ้ง 
    (4) สภาพค่อนค้างราบ มีระดับน้ าทะเลปานกลาง 150 - 170 เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอเมือง 
อ าเภอยางตลาด บางส่วนของทิศใต้ของอ าเภอสหัสขันธ์ ทางทิศตะวันออกของอ าเภอสมเด็จ และอ าเภอห้วยผึ้ง 
    (5) สภาพพ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ า เป็นที่ราบริมแม่น้ าชี ล าน้ าปาว ล าน้ าพาน มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร อยู่ในอ าเภอกมลาไสย บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอยางตลาด 
   1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
    ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ                 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศร้อนและค่อนข้าวหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกช่วง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย 1,389.4 มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด 51.5 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ข้อมูลเฉลี่ยรอบ 17 ปี) 
  2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1) เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 เขต ในพ้ืนที่
เขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโลเมตร มี 36 ชุมชน ที่มีคณะกรรมการชุมชน ส่วนอีก 2 ชุมชนเป็นชุมชน             
ย่านการค้าและสถานที่ราชการไม่มีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้  

ที ่ เขต 1 ที ่ เขต 2 ที ่ เขต 3 

1 ชุมชนซอยน้ าทิพย์ 13 ชุมชนตลาดเก่า 25 ชุมชนสงเปลือยใน 
2 ชุมชนกุดยางสามัคคี 14 ชุมชนคุ้มห้วย 26 ชุมชนสงเปลือยกลาง 
3 ชุมชนโพธิ์ไทร 15 ชุมชนทุ่งสระ 27 ชุมชนสงเปลือยนอก 
4 ชุมชนท่าสินค้า 16 ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม 28 ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. 
5 ชุมชนดอนสวรรค์ 17 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 29 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 
6 ชุมชนหน้าโรงเลื่อย 18 ชุมชนวัดสว่างคงคา 30 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 
7 ชุมชนวัดเหนือ 19 ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 31 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 
8 ชุมชนโรงงิ้ว 20 ชุมชนบุญกว้าง 32 ชุมชนทุ่งมน 
9 ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ า 21 ชุมชนดอนกลอย 33 ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา 
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ที ่ เขต 1 ที ่ เขต 2 ที ่ เขต 3 

10 ชุมชนหนองลิ้นจี่ 22 ชุมชนสุขสบายใจ 34 ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ 
11 ชุมชนหนองไชยวาน 23 ชุมชนหัวโนนโก 35 ชุมชนหาดล าดวน 
12 ชุมชนหนองผักแว่น 24 ชุมชน ก.ส.ส. 36 ชุมชนดงปอ 

   2.2) การเลือกตั้ง 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คือ นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 18 คน ประกอบด้วย 
    เขต 1 นายต่อชาติ ฆารไสว  นายกานต์ ฆารไสว  นายสิทธิภรณ์  ตุ งคะเตชะ                    
นายสรรเพชญ ศรีทอง  นายนภดล แก้วพูล  และนางจินตนา ผ่องพันธุ์ 
    เขต 2 นายโฆษิต ธีรกุล  นางสุโรจน์ แสดงโสภาพรรณ  นายกฤษฎา เวียงวะลัย                  
นายอุทิศ จ าเริญสรรพ์  นายกมลพันธุ์ จีระสมบัตริ และนายธนัท จิตรลาดานนท์ 
    เขต 3 นายสุรศกัดิ์ เรืองศรีมั่น  นายอาคม ส าราญเนตร  นายธวัชพงศ์ โยคะสิงห์  นายอภิชัย 
น้ าจันทร์  นางจ าลอง  ภูเต้านาค  และนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ 
  3) ประชากร 
   3.1) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
    จ านวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล  14,840  หลังคาเรือน 
    จ านวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ตามฐานทะเบียนราษฎร  34,218 คน 
     -  ชาย    จ านวน     16,475  คน 
     -  หญิง จ านวน     17,743  คน 
    จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  24,774   คน 
     -  ชาย  จ านวน     11,623  คน 
     -  หญิง จ านวน     13,151  คน 
    ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่คิดเป็น 2,017 คน/ตารางกิโลเมตร   

   3.2) ข้อมูลชุมชน 

ล าดับที่ ชื่อชุมชน จ านวนบ้าน (หลังคาเรือน) จ านวนประชากร (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ซอยน้ าทิพย์ 
กุดยางสามัคคี 
โพธิ์ไทร 
ท่าสินค้า 
ดอนสวรรค์ 

229 
360 
115 
184 
158 

1,024 
1,122 

441 
721 
769 

6 หน้าโรงเลื่อย 128 489 
7 
8 
9 
10 

วัดเหนือ 
โรงงิ้ว 
วัดใต้โพธิ์ค้ า 
หนองลิ้นจี่ 

170 
161 
175 
235 

660 
572 
592 
911 
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ล าดับที่ ชื่อชุมชน จ านวนบ้าน (หลังคาเรือน) จ านวนประชากร (คน) 

11 
12 
13 
14 
15 

หนองไชยวาน 
หนองผักแว่น 
ตลาดเก่า 
คุ้มห้วย 
ทุ่งสระ 

159 
279 
197 
242 
139 

614 
789 
702 
723 
474 

16 
17 
18 
19 
20 

วัดหอไตรปิฏการาม 
วัดสว่างพัฒนา 
วัดสว่างคงคา 
ริมแก่งดอนกลาง 
บุญกว้าง 

335 
177 
358 
140 
275 

1,102 
572 

1,235 
607 
939 

21 
22 
23 
24 

ดอนกลอย 
สุขสบายใจ 
หัวโนนโก 
ก.ก.ส. 

275 
520 
273 
332 

848 
1,505 

774 
884 

25 สงเปลือยใน 365 1,257 
26 สงเปลือยกลาง 216 578 
27 สงเปลือยนอก 431 1,029 
28 หน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. 413 1,061 
29 วัดป่าทุ่งศรีเมือง 477 1,484 
30 ทุ่งศรีเมืองพัฒนา 342 1,012 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
*37 
*38 

ทุ่งศรีเมืองกลาง 
ทุ่งมน 
หัวคู-หนองเรือ 
เกษตรสมบูรณ์ 
หาดล าดวน 
ดงปอ 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

250 
189 
138 
164 
164 
327 

 

5,748 

869 
605 
440 
582 
411 
956 

 

4,864 

รวม 14,840 34,218 

หมายเหตุ  :  *  เป็นชุมชนย่านการค้าและสถานที่ราชการไม่มีคณะกรรมการชุมชน 
ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม  และงานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ์  2559 
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  4) สภาพทางสังคม 
   4.1) การศึกษา   
    สถานศึกษาในสังกัด      6 แห่ง 
    สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล 22  แห่ง   ได้แก่ 

 -  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  -  โรงเรียนอนุกูลนารี 
 -  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  -  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
 -  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  -  โรงเรียนวัดชัยสุนทร 

 -  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ -  โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์   
 -  โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน  -  โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์   
 -  โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน  -  โรงเรียนสาธิตศึกษา    
 -  โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา    -  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
 -  โรงเรียนชาญยุทธวิทยา  -  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
 -  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง  
 -  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม   
 -  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  
 -  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย - เยอรมัน) 
 -  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์    
 

สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2557 จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2558 
ก่อน

ประถม 
ประถม มัธยม รวม 

ก่อน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม 

โรงเรียนเทศบาล ๑ - 1,111 - 1,111 - 1,119 - 1,119 
โรงเรียนเทศบาล ๒ - - 226 226 - - 205 205 

โรงเรียนเทศบาล ๓ 376 - - 376 430 - - 430 
โรงเรียนเทศบาล ๔ - 182 - 182 - 177 - 177 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1 102 - - 102 103 - - 103 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2 55 - - 55 60 - - 60 
รวม 533 1,293 226 2,052 593 1,296 205 2,094 

ที่มา : ส านักการศึกษา  ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559  
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   4.2) สาธารณสุข 
    ศูนย์สาธารณสุขในสังกัด      2 แห่ง  
    โรงพยาบาลของรัฐ               1 แห่ง 
    โรงพยาบาลเอกชน               1 แห่ง  
    ศูนย์สุขภาพชุมชน                2 แห่ง 
    คลินิกแพทย์                            38 แห่ง  
    คลินิกทันตกรรม                   8 แห่ง 
    ร้านขายยาที่มีเภสัชกร                 37 แห่ง 

ที่มา :  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พฤษภาคม   2559  
   4.3) อาชญากรรม 
    สถิติการเกิดเหตุคดีอาญาภายในอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
     ปี 2557  มีคดีอาญา 142 คดี 
     ปี 2558  มีคดีอาญา 132 คดี 

ที่มา :  สถานีต ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์  

   4.4) ยาเสพติด 
    ปี 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการด าเนินการในการ RE-X-ray เพ่ือค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด 
ในพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทั้ง 36 ชุมชน พบผู้เสพจ านวน 50 ราย ได้น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟู
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ค่ายฟื้นฟูศูนย์ขวัญแผ่นดินอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยการประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4.5) การสังคมสังเคราะห์ ผู้สูงอายุจ านวน 3,247 คน ผู้พิการจ านวน 663 คน ผู้ป่วยเอดส์
จ านวน 25 คน และผู้ด้อยโอกาสจ านวน 60 คน 

  5) ระบบบริการพื้นที่ 
   5.1) การคมนาคมขนส่ง 

    - ทางรถไฟ ต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารประจ าทางจากจังหวัดขอนแก่น
เข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร 
    - ทางอากาศ ต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารประจ าทางจากจังหวัด
ขอนแก่นเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร 
    - ทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางติดต่อทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอด
จนถึงกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก 

   5.2) การไฟฟ้า  
    - จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้        14,840   ครัวเรือน  
    - จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ          5,375 จุด 
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   5.3) การประปา  
    - จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้  14,840  ครัวเรือน  
    - หน่วยงานที่ด าเนินกิจการประปาในพ้ืนที่  ส านักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ์  
    - จ านวนน้ าประปาที่ผลิตได้ 23,760   ลบ.ม./วัน  
    - จ านวนแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา  2   แห่ง 

   5.4) โทรศัพท์ 
    โทรศัพท์ ในปีงบประมาณ 2556 มีชุมสายโทรศัพท์ โครงข่ายของ TOT จ านวน 70 
ชุมสาย 25,123 เลขหมาย มีชุมชนสายโทรศัพท์ โครงข่ายของ TT&T จ านวน 8 ชุมสาย 6,217 หมายเลข          
เลขหมายที่เปิดใช้แล้วในส่วนของโครงข่าย TOT จ านวน 15,029 หมายเลข และโครงข่าย TT&T จ านวน 
2,804 เลขหมาย โดยประเภทผู้เช่าส่วนมากเป็นบ้านพักอาศัย ธุรกิจ ส่วนราชการ ตามล าดับ (ที่มา : บริษัทที
โอที จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2556 

   5.5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    มีบริษัทไปรษณีย์ไทย 
  6) ด้านเศรษฐกิจ 
   6.1) การเกษตร 
    พ้ืนที่เกษตร 19,779-1-21 ตรม./ไร่   
   6.2) การบริการ 
    - สถานธนานุบาล 2  แห่ง 
    - โรงฆ่าสัตว์  1   แห่ง 
    - สถานีบริการน้ ามัน 7   แห่ง 
    - สถานีบริการก๊าซ LPG 1   แห่ง 
    - ตลาดสด  3   แห่ง 
    - โรงแรม   9   แห่ง 
    - โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง 
    - โรงพยาบาลของเอกชน 1 แห่ง 
    - ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แห่ง 
   6.3) การท่องเที่ยว 
    สถานที่ท่องเที่ยว/ส่วนสาธารณะ 7  แห่ง 
    - สวนสาธารณะกุดน้ ากิน 
    - วัดกลาง พระอารามหลวง 
    - สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 
    - สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
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    - อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 
    - พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ 
    - ศาลเจ้าโสมพะมิตร 
   6.4) การท่องเที่ยว 
    - ธนาคาร   10  แห่ง 
    - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 5  แห่ง 
    - กลุ่มอาชีพ  19  กลุ่มอาชีพ 
  7) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
   7.1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
    ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีทั้งหมด 38 ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชน ๆ ละ 
10 คน รวมทั้งหมด 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ฯ 
   7.2) ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
    โดยใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาค จ านวนน้ าที่ผลิตได้ 23,760 ลบ.ม./วัน ซึ่งมีจ านวน
แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาจ านวน 2 แห่ง คือ ล าห้วยสีทน และล าน้ าปาว 
  8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   8.1) การนับถือศาสนา 
    จ านวนผู้นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ   99.38  ของประชากรในเขตเทศบาล 
    จ านวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  0.30  ของประชากรในเขตเทศบาล                         
    จ านวนผู้นับถือศาสนาคริสต์  คิดเป็นร้อยละ    0.11  ของประชากรในเขตเทศบาล 
             จ านวนผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ    0.21  ของประชากรในเขตเทศบาล 
ที่มา :  ที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัด

กาฬสินธุ์ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง  ส านักปลัดเทศบาล  กุมภาพันธ์  2559 
   8.2) ประเพณีและงานประจ าปี มหกรรมงานโปงลางและงานวิจิตรแพวาราชินีแห่งไหม งาน
กาชาดประจ าปี งานบุญซ าฮะ งานบุญเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญกฐิน ประเพณีลอยกระทง 
   8.3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภาษาถ่ิน : การทอเสื่อกก / ภาษาอีสาน 
   8.4) สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก : ผ้าไหมแพรวา 
  9) ทรัพยากรธรรมชาติ 
   9.1) น้ า : ล าน้ าปาว แก่งดอนกลาง กุดยางสามัคคี กุดน้ ากิน 
   9.2) คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ : คุณภาพน้ ามีค่าบีไอโออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยข้อง 

  พนิดา สุภาราญ (บทคัดย่อ : 2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทีมงานของ
พนักงานส่วนต าบล ในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่าจากลักษณะการท างาน
ของทีมงานของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์นั้นจะเห็นได้ว่า พนักงานส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของทีมงานที่ชัดเจน สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ในการท างาน ได้เป็นอย่างดี โดยหัวหน้าทีมงานนั้นไม่ใช้อ านาจครอบง า
สมาชิกท าให้สมาชิกส่วนใหญ่มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมและรับฟัง
เหตุผลซึ่งกันและกันได้ทุกเรื่องอย่างตั้งใจ สมาชิกพร้อมที่จะเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งมีศิลปะใน
การฟังและน าการฟังนั้นมาใช้เป็นความคิดสู่การปฏิบัติ โดยไม่แสดงอาการหลีกเลี่ยงกับความคิดเห็นที่ขัดแย้ง 
โดยมีการตัดสินใจโดยใช้หลักความเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ของสมาชิกหากมีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็จะ
เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย ท าให้สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกได้รับ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่มีการติดตามผล
และประเมินผลการท างานเป็นทีมทุกระยะ ตั้งแต่ก่อนปฏิบัติระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ รูปแบบ
การติดต่อสื่อสารกันของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นแบบสองทางระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก และระหว่างการ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ท าให้สมาชิกส่วนใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างสมาชิกทีม 

 สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (บทคัดย่อ : 2553) ได้ศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเรียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับ        
ค่าร้อยละ จะมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง  76-80  หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสียที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลเวียงพาค า มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ  
ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (  =6.07) ร้อยละ 76-80               
ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (   =6.05) ร้อยละ 76-80 และด้านการเกิดประโยชน์สุข     
ของประชาชน (   =6.01) ร้อยละ 76-80    

 มุทิตา  วรกัลยากุล. (2556) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดประทุมธานี พบว่า 1) สถานภาพองค์กรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการด าเนินงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับภารกิจ และบริบทขององค์กร ทั้งนี้พบว่าการบริหารงาน 
ในด้านต่าง ๆ ควรมีการปรับปรุง เช่น ด้านโครงสร้าง และด้านการจูงใจพนักงาน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้าน
โครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านพนักงานปัจจัยด้านค่านิยมร่วม และปัจจัยด้าน
ทักษะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อน ามาสร้างสมการพยากรณ์เพ่ือท านายปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ    
ในการบริหารงาน พบว่า ปัจจัยด้านทักษะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
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ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านกลยุทธ์ และปัจจัยด้านระบบงาน ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R2) เท่ากับ .621 จึงท าให้ทั้งสี่ปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายความส าเร็จในการบริหารงานได้ร้อยละ 
62.1 และ 3) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การบริหารงานภายในเทศบาลควรที่จะพัฒนาการด าเนินงาน                    
ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง                   
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลนครรังสิตประสบความส าเร็จได้ต่อไปในอนาคต 

 ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ (บทคัดย่อ : 2557) เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบว่า 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้การบริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ           
ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับ
บริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตา
หลวง และงานทะเบียนราษฎร์ ตามล าดับ 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ ให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่               
กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอรวิส ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ส่วนหน่วยงานที่ประชาชน            
ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์ 
ตามล าดับ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงใจการให้บริการด้านสิ่ง
อ านวยควาสะดวก มีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง งานทะเบียน
ราษฎร์ และศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ตามล าดับ 4) ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ พบว่า ประชาชน
ผู้มารับบริการมีความพึงใจการให้บริการด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการ
สังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ และงานทะเบียนราษฎร์ 
ตามล าดับ 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทุกด้าน รวมทุกหน่วยงาน พบว่าประชาชนผู้มารับบริการของ
เทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอรวิส 
ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์            
เตาหลวง ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ และงานทะเบียนราษฎร์ ตามล าดับ  6) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพ่ิมที่จอดรถในการให้บริการ อยากให้เพ่ิมหนังสือพิมพ์รายวันไว้บริการระหว่าง           
รอตรวจ เพ่ิมเตียงผู้ป่วยให้มากขึ้น/รถพยาบาลประจ า อยากให้มียามประจ า/ไฟฟ้าหน้าก าแพงประตู 
เจ้าหน้าที่ควรมีเครื่องแบบชัดเจนเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน
ผู้ใช้บริการ การเรียกชื่ออยากให้เรียกซ้ า 2 ครั้ง หรือใช้ไมโครโฟนก็ได้เพ่ือความสะดวกแก่การได้ยิน               
เพราะอาจมีบางท่านที่มีปัญหาทางหูการเรียกชื่อให้เสียงดังกว่านี้ 

 แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (บทคัดย่อ : 2553) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชน                  
ต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ ผลการวิจัย
พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชน             
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ต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่มี เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาต่างกัน 
พบว่ากลุ่มอายุ มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน            
ส่วนที่ยังคงมีปัญหาได้แก่ งบประมาณ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน การใช้หลักธรรมาภิบาล            
ในการบริหารจัดการยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานการท างานของเทศบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน 
อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา รายได้ และความคาดหวังในการได้ประโยชน์                 
จากการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานนั้น 
 
2.6 กรอบแนวคิด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการส ารวจ 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. ด้านการบริการประชาชน 
2. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน   
5. ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   
6. ด้านการศึกษา   
7. ด้านสาธารณสุข   
8. ด้านการกีฬาและนันทนาการ       
9. ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี              

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
10. ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและ            

การสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน   
11. ด้านการจัดเก็บภาษี   
12. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
 



บทที ่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป

งบประมาณ 2560 เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลรายประเด็นแลวนําขอมูล             
มาวิเคราะหและประมวลผล ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  3.1 วิธีการศึกษา 
  3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
  3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  3.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการใชขอมูลจากแบบสอบถาม           
ซ่ึงสอบถามประเด็นดังตอไปนี้ 
  3.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  3.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ ท้ัง 12 ดาน 
  3.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 
  3.1.4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชน 
 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

 3.2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
  คือ ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูท่ีมาใชบริการจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

 3.2.2 วิธีการสุมตัวอยาง 
  การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการสุมตัวอยางโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive sampling) เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนท่ีสามารถเก็บขอมูลได ดังนั้น ประชากรและ                     
กลุมตัวอยางจึงเปนกลุมเดียวกัน 

 3.2.3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  
  คือ ประชาชนท่ีมาใชบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
จํานวน 1,500 คน 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยจัดสรางขึ้น เพื่อใชประเมิน           
การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยประชาชนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โดยกําหนดผลการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้ 
  ผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ   5 
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  ผลการปฏิบัติงานมาก  ใหคะแนนเทากับ   4 
  ผลการปฏิบัติงานพอใช  ใหคะแนนเทากับ   3 
  ผลการปฏิบัติงานนอย  ใหคะแนนเทากับ   2 
  ผลการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ   1 
 
3.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 

 คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ    
  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage)  
  2. ขอมูลระดับความพึงพอใจประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ซ่ึงคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา             
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ                 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี 
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผูตอบแบบสอบถามใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) นําเสนอเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดกลุมและ
นําเสนอในรูปคาความถ่ี และรอยละ  
  3.4.1 นําผลการวิเคราะหท่ีไดมาแปลผลระดับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในแตละ
ประเด็น โดยมีหลักเกณฑการแบงชวงของคาเฉลี่ยและการแปลผล ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย (Mean) 4.50 - 5.00 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย (Mean) 3.50 - 4.49 ระดับความพึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ย (Mean) 2.50 - 3.49 ระดับความพึงพอใจพอใช 
   คาเฉลี่ย (Mean) 1.50 - 2.49 ระดับความพึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ย (Mean) 1.00 - 1.49 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
  หลังจากไดคาเฉลี่ยตามเกณฑขางตนในแตละประเด็นแลว คณะผูวิจัยไดรวมคาเฉลี่ยในแตละ
ประเด็นเพ่ือแปรผลระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ จากนั้นนําคาเฉลี่ยของแตละดานมาหาคาเฉลี่ยตอไป 
  3.4.2 คณะผูวิจัยนําคาเฉลี่ยรวมของแตละดานมาคํานวณเพ่ือหาคารอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม โดยการเทียบคาเฉลี่ย 5 เทากับ รอยละ 100 
  3.4.3 นํารอยละของระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีไดมาวัดคาคะแนน
ระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑประเมินตัวชี้วัดรอยละของ
ระดับผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมากกวารอยละ 95 ข้ึนไป   มีคาเทากับ 10 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 90.01-95.00    มีคาเทากับ 9 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 85.01-90.00    มีคาเทากับ 8 คะแนน 
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 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 80.01-85.00    มีคาเทากับ 7 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 75.01-80.00    มีคาเทากับ 6 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 70.01-75.00    มีคาเทากับ 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 65.01-70.00    มีคาเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 60.01-65.00    มีคาเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 55.01-60.00    มีคาเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 50.01- 55.00   มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนอยกวารอยละ 50  มีคาเทากับ 0 คะแนน 

  3.4.4 ศึกษาขอเสนอแนะท่ีเปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
โดยการจัดกลุมแจกแจงความถ่ี และหารอยละ 
 
 



บทที ่4 
ผลการประเมินผล 

 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ใน 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการประชาชน ด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน ด้านพัฒนาและอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการกีฬาและนันทนาการ           
ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาการคมนาคม
ขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดเก็บภาษี และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
ของประชาชน 
 โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 1,500 คน  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยจัดล าดับการน าเสนอผลการศึกษาในรูปของค าบรรยายประกอบตาราง โดยแบ่งส่วนเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของประชากรตัวอย่าง 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 12 ด้าน 
3. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม 
4. การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   n    หมายถึง  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
      หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  f     หมายถึง  ค่าความถี ่(frequency) 
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณ  2560  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 1,500 คน  
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 
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 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 1,500 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 680 คน             
คิดเป็นร้อยละ 45.33 และเพศหญิง จ านวน 820 คน คิดเป็นร้อยละ 54.67 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.1 
และแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 4.1   
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ 

 เพศ จ านวน  ร้อยละ 

 ชาย 680 45.33 
 หญิง 820 54.67 
 รวม 1,500 100.00 

 

 

รูปที่ 4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ 
 

 4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 

  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 1,500 คน จ าแนกตามช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ช่วงอายุ 31 - 40 ป ี
จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 ช่วงอายุ 
51 - 60 ปี จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 และช่วงอายุสูงกว่า 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 153 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.20 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.2 และแสดงผลการวิเคราะห์ ในรูปที่ 4.2    
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามช่วงอายุ 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 

 ต่ ากว่า 20 ปี 37 2.47 
 21 - 30   ปี 267 17.80 
 31 - 40   ปี 223 14.87 
 41 - 50   ปี 396 26.40 
 51 - 60   ปี 424 28.26 
 สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป 153 10.20 
 รวม 1,500 100.00 

 

 

รูปที่ 4.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามช่วงอายุ 

 4.1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 1,500 คน จ าแนกตามอาชีพได้ดังนี้ รับราชการ 
จ านวน 100 คิดเป็นร้อยละ 6.67 ค้าขาย/เจ้าของกิจการ จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07 เกษตรกรรม 
จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 แม่บ้าน จ านวน 231 คิดเป็นร้อยละ 15.40 รับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 
355 คิดเป็นร้อยละ 23.67 ว่างงาน/ก าลังหางาน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 อาชีพอิสระ จ านวน 
146 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 และอ่ืน ๆ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40            
ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.3 และแสดงผลการวิเคราะห์ ในรูปที่ 4.3    
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน  ร้อยละ 

 รับราชการ 100 6.67 
 ค้าขาย/เจ้าของกิจการ 346 23.07 
 เกษตรกรรม 158 1.53 
 แม่บ้าน 231 15.40 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 355 23.67 
 ว่างงาน/ก าลังหางาน 53 3.53 
 อาชีพอิสระ 146 9.73 
 อ่ืน ๆ เช่น นักเรียน/นักศึกษา 111 7.40 
 รวม 1,500 100.00 

 

 

รูปที ่4.3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามอาชีพ 

 4.1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 1,500 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
ประถมศึกษา จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 329 คิดเป็นร้อยละ 21.93 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13 อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 175 คน             
คิดเป็นร้อยละ 11.67 ปริญญาตรี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.4 และแสดงผลการวิเคราะห์ ในรูปที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน  รอ้ยละ 

 ประถมศึกษา 366 24.40 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 329 21.93 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  392 26.13 
 อนุปริญญา / ปวส. 175 11.67 
 ปริญญาตรี 193 12.87 
 สูงกว่าปริญญาตรี 45 3.00 
 รวม 1,500 100.00 

 

 

รูปที่ 4.4 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

4.2 ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จ าแนกตามด้านต่าง ๆ 

4.2.1 ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน 
  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ
ประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 (  = 4.13±0.597) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน สูงที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  รองลงมา  ระยะเวลาในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ         
มีความรวดเร็วเป็นธรรม  และระบบงานบริการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.5   
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ด้านการบริการประชาชน 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน 
  S.D. ร้อยละ แปลความ 

1.1  ระยะเวลาในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ มีความ
รวดเร็วเป็นธรรม 

4.14 0.568 82.80 มาก 

1.2  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ               
แสดงความคิดเห็น 

4.15 0.582 83.00 มาก 

1.3  ระบบงานบริการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.11 0.641 82.20 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.597 82.60 มาก 
 

4.2.2 ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.80 (  = 4.14±0.807) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี สูงที่สุด คือ  เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้   ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอความคิดเห็น 
รองลงมา คือ ใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม และกฎระเบียบมีความชัดเจน 
กระบวนการด าเนินการทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี   S.D. ร้อยละ แปลความ 

2.1  กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการด าเนินการทันต่อ            
ความเปลี่ยนแปลง 

4.14 0.808 82.80 มาก 

2.2  ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.15 0.808 83.00 มาก 
2.3  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้                      

เสนอความคิดเห็น  
4.15 

 
0.795 83.00 มาก 

2.4  คนในองค์กรใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ และกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา 

4.13 
 

0.824 82.60 มาก 

2.5  ใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม 4.14 0.802 82.80 มาก 

เฉลี่ย 4.14 0.807 82.80 มาก 
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4.2.3 ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.40 (  = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนด าเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การให้บริการของสถานธนานุบาล 
และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีศักยภาพ ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่  4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   S.D. ร้อยละ แปลความ 

3.1  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.16 0.808 8200 มาก 

3.2  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีศักยภาพ 4.09 0.818 81.80 มาก 
3.3  การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล 4.02 0.822 80.40 มาก 
3.4  การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ท่ีพอเพียงในครอบครัว 4.03 0.832 80.60 มาก 
3.5  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเทียว 4.03 0.839 80.60 มาก 
3.6  การให้บริการของสถานธนานุบาล 4.11 0.822 82.20 มาก 

เฉล่ีย 4.07 0.824 81.40 มาก 

 
4.2.4 ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 

  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู ้ตอบแบบสอบถาม เพื ่อประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.00 (  = 4.05±0.803)              
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ            
จัดสวัสดิการชุมชน สูงที่สุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชน รองลงมา คือ   
การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุ่มในชุมชน และการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน 
ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.8 
 
 
 
 
 
 



75 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน   S.D. ร้อยละ แปลความ 

4.1  การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชน 4.09 0.802 81.80 มาก 
4.2  การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุ่มในชุมชน 4.06 0.804 81.20 มาก 
4.3  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน 4.04 0.794 80.80 มาก 
4.4  การส่งเสริมอาชีพหรือรายได้เสริมของคนในชุมชน 4.03 0.802 80.60 มาก 
4.5  การพัฒนาชุมชนมีความต่อเนื่อง 4.03 0.815 80.60 มาก 

เฉลี่ย 4.05 0.803 81.00 มาก 

 
4.2.5 ผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนา
และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60 (  = 4.09±0.832) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษ ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

  S.D. ร้อยละ แปลความ 

5.1   การรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 4.05 0.819 81.00 มาก 
5.2   การควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษ 4.08 0.818 81.60 มาก 
5.3   การรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยง (เช่น 

สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์) 
4.05 0.807 81.00 มาก 

5.4   การพัฒนาระบบท่อระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสียในชมุชน 4.05 0.809 81.00 มาก 
5.5   การรักษาความสะอาดในชุมชน 4.05 0.826 81.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ต่อ) 

ผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

  S.D. ร้อยละ แปลความ 

5.6  การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเมือง 4.06 0.829 81.20 มาก 
5.7  การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 4.07 0.840 81.40 มาก 
5.8  การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 4.12 0.833 82.40 มาก 
5.9  การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย 4.18 0.907 83.60 มาก 

เฉลี่ย 4.08 0.832 81.60 มาก 

 
4.2.6 ผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.40 (  = 4.22±0.743) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา สูงที่สุด คือ การส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล รองลงมา คือการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนเทศบาลตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ด้านการศึกษา 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา   S.D. ร้อยละ แปลความ 

6.1  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 

4.18 0.740 83.60 มาก 

6.2  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 

4.17 0.729 83.40 มาก 

6.3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 4.17 0.737 83.40 มาก 
6.4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่าย             

ทางการศึกษา 
4.18 0.741 83.60 มาก 

6.5  การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล 4.22 0.752 84.40 มาก 
6.6  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4.27 0.755 85.40 มาก 
6.7  การส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4.33 0.747 86.60 มาก 

เฉลี่ย 4.22 0.743 84.40 มาก 
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4.2.7 ผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม เ พ่ือประเมินผลการปฏิบัติ งาน             
ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 (  = 4.13±0.780) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สูงที่สุด คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอ่ืน รองลงมา คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และ       
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ตามล าดับ รายละเอียด                  
ในตารางที่ 4.11 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านสาธารณสุข 

 

ผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข   S.D. ร้อยละ แปลความ 

7.1  การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 4.12 0.781 82.40 มาก 
7.2  การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข           

ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
4.11 0.779 82.20 มาก 

7.3  การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอ่ืน 4.15 0.781 83.00 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.780 82.60 มาก 

4.2.8 ผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬา
และนันทนาการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.80 (  = 4.09±0.803) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬาและนันทนาการ สูงที่สุด คือ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับชุมชน รองลงมาคือ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน และการจัดสถานที่เล่น
กีฬาและออกก าลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.12 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬา และนันทนาการ   S.D. ร้อยละ แปลความ 

8.1  การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 4.11 0.787 82.20 มาก 
8.2  การส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน 4.06 0.785 81.20 มาก 
8.3  การจัดสถานที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 4.07 0.800 81.40 มาก 
8.4  การจดัการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน 4.07 0.812 81.40 มาก 
8.5  การจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับชุมชน 4.13 0.830 82.60 มาก 

เฉลี่ย 4.09 0.803 81.80 มาก 
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4.2.9 ผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.20             
(  = 4.21±0.798) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น  สูงที ่สุด คือ การส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา  รองลงมาคือ การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และการสนับสนุนงบประมาณด้านการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  S.D. ร้อยละ แปลความ 

9.1  การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

4.21 0.783 84.20 มาก 

9.2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.17 0.793 83.40 มาก 
9.3  การสนับสนุนงบประมาณด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
4.19 0.825 83.80 มาก 

9.4  การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตาม
หลักธรรมของศาสนา 

4.28 0.792 85.60 มาก 

เฉลี่ย 4.21 0.798 84.20 มาก 

 
4.2.10 ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา   

การคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.60  (  = 3.98±0.894)   
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
และการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน สูงที่สุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวน
เกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.14  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

 

ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
และการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน 

 

  S.D. ร้อยละ แปลความ 

10.1  การก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน 3.92 0.915 78.40 มาก 
10.2  การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน 3.90 0.916 78.00 มาก 
10.3  การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทางเดินเท้า 3.92 0.920 78.40 มาก 
10.4  การขยายเขตระบบไฟฟ้า 3.96 0.892 79.20 มาก 
10.5  การขยายเขตระบบประปา 4.00 0.880 80.00 มาก 
10.6  การดูแลสวนเกาะกลางถนน 4.04 0.867 80.80 มาก 
10.7  การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล 4.15 0.865 83.00 มาก 

เฉลี่ย 3.98 0.894 79.60 มาก 

 
4.2.11 ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี 

 ผลการประเมิน พบว่า  โดยรวมผู ้ตอบแบบสอบถาม เพื ่อประเมินผลการปฏิบัต ิงาน     
ด้านการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 (  = 4.13±0.775) เมื่อพิจารณาเป็น      
รายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือ การออกบริการ
ประชาชนนอกสถานที่ได้ดีเพียงใด รองลงมา คือ บริการด้วยความชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
กระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ด้านการจัดเก็บภาษ ี
 

ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี   S.D. ร้อยละ แปลความ 

11.1  ระบบในการให้บริการขั้นตอนมีแผนผัง คู่มือแจ้งให้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

4.11 
 

0.746 82.20 
 

มาก 

11.2  กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.12 0.745 82.40 มาก 

11.3  การประชาสัมพันธ์ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน 
เพียงพอ 

4.11 0.758 82.20 มาก 

11.4  เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ มีจ านวนเพียงพอ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 4.10 0.776 82.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการจัดเก็บภาษ ี

 

ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี   S.D. ร้อยละ แปลความ 

11.5  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                
การช าระภาษี 

4.11 0.782 82.20 มาก 

11.6  บริการด้วยความชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.16 0.806 83.20 มาก 
11.7  การออกบริการประชาชนนอกสถานที่ได้ดีเพียงใด 4.17 0.813 83.40 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.775 82.60 มาก 

 
4.2.12 ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู ้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.40                  
(  = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สูงที่สุด คือ การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบ สาธารณภัย  
รองลงมา คือ การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ตีเส้น
จราจร) และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามล าดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.16  
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

 

  S.D. ร้อยละ แปลความ 

12.1  การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว 4.13 0.784 82.60 มาก 
12.2  การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัย 4.14 0.786 82.80 มาก 
12.3  การจัดระเบียบทางเท้าและถนน 4.03 0.805 80.60 มาก 
12.4  การจัดสายตรวจ อปพร. 4.02 0.827 80.40 มาก 
12.5  การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.07 0.815 81.40 มาก 
12.6  การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 4.03 0.856 80.60 มาก 
12.7  การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบกล้อง 

CCTV 
4.03 0.865 80.60 มาก 

12.8  การจัดระเบียบการจราจร (ตีเส้นจราจร) 4.13 0.853 82.60 มาก 

เฉลี่ย 4.07 0.824 81.40 มาก 
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ภาพรวม 

 ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ภาพรวม 
พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์           
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.20  ( =4.11±0.829) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์                
ในภาพรวมสูงที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมของเทศบาล         
รองลงมา คือ ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา  และเจ้าหน้าที่ให้บริการ/  
การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  ตามล าดับ ภาพรวมต่ าที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รายละเอียดในตารางที่ 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจต่อ               
ผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ภาพรวม 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ค่าเฉลี่ย (S.D) ร้อยละ ระดับ 

1.   เจ้าหน้าที่ให้บริการ/การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

4.14 0.805 82.80 มาก 

2.   ขั้นตอนการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก  4.13 0.803 82.60 มาก 
3.   การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของเทศบาล 4.09 0.832 81.80 มาก 
4.   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

ของเทศบาล 
4.07 0.813 81.40 มาก 

5.   การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล 

4.04 0.838 80.80 มาก 

6.   ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.05 0.850 81.00 มาก 
7.   เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจ่ายไป 4.10 0.857 82.00 มาก 
8.   การรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะของเทศบาล 4.11 0.840 82.20 มาก 
9.   ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 4.17 0.824 83.40 มาก 
10. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน โครงการ 

กิจกรรมของเทศบาล 
4.22 0.833 84.40 มาก 

รวม 4.11 0.829 82.20 มาก 
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4.4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน  

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ท าการสรุปและจ าแนก            
เป็นรายด้าน เพ่ือให้สามารถชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลการประเมินสรุปดังตารางที่ 4.18 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีแ่สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคณะผู้วิจัยได้จัดกลุ่ม
แยกประเด็นดังนี้  

ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการ 
ความถี ่

(f) 
ร้อยละ 

1. ปัญหาและอุสรรคในการรับบริการ   

1.1 การบริการด้านการเก็บขยะมูลฝอย การเก็บล่าช้าและเก็บไม่ทั่วถึง              
ไม่ดูแลขอบข้างถนน 

30 3.42 

1.2 ถังขยะไม่เพียงพอ  ต้องใช้ถังขยะส่วนตัว 17 1.94 
1.3 เจ้าหน้าที่โยนถังขยะ ท าให้ถังแตก 13 1.48 
1.4 การขอรับบริการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค น้ าประปาไม่ค่อยไหล             

ท าทางระบาย ปรับปรุงร่องน้ า 
77 8.78 

1.5 จ่ายค่าน้ าประปาแต่ไม่ได้ใช้น้ า 15 1.71 
1.6 แสงสว่างในตลาด เช่น ซ่อมหลอดไฟฟ้าในตลาด  บางล๊อกหลอดไฟเสีย 16 1.82 
1.7 ไม่ควรให้มีการขายของตามทางเดินเพราะท าให้จราจรติดขัด 19 2.17 
1.8 แม่ค้าขาจรเดินขายของในราคาถูกกว่าท าให้แม่ค้าประจ าซึ่งเช่าแผงขาย

ไม่ได้ท าให้เกิดความไม่ยุติธรรม 
24 2.74 

1.9 การท าความสะอาดตลาด ตลาดสกปรก กลิ่นแรง กลิ่นคาวปลาแรงมาก  
ขาดการดูแล 

52 5.93 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ   
2.1 ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญให้คนมาตลาดมากข้ึน  ปัจจุบันคนเข้าตลาดน้อย 28 3.19 
2.2 การส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 18 2.05 
2.3 ซ่อมถนนช ารุด เช่น ถนนทางเข้าสถานีวิทยุ 25 2.85 
2.4 ปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้มาตรฐาน ช ารุดบ่อย บางซอยไม่มีถนน

คอนกรีต 
38 4.33 

2.5 ควรปรับปรุงฝาท่อเพ่ือความปลอดภัยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพราะไม่ได้
มาตรฐานในหลายแห่ง 

22 2.51 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการ 
ความถี ่

(f) 
ร้อยละ 

2.6 การด าเนินการหลังรับแจ้งให้ซ่อมแซมการช ารุด  ขอให้ด าเนินการโดย    
รวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ 

23 2.62 

2.7 จนท. อปพร.มีแต่ผู้สูงอายุ ควรมีอายุ 25-30 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน 50  ปี 14 1.60 
2.8 ปรับปรุงเสียงตามสายเพ่ือให้ข่าวสารได้ทั่วถึง 27 3.08 
2.9 สถานที่จอดรถยนต์  รถจักรยานเพิ่มมากกว่าเดิม 31 3.53 
2.10 บริการการท าความสะอาดในซอย ในชุมชน ปรับปรุงงานขยะมูลฝอยใน

ล าน้ าปาว 
21 2.39 

2.11 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 26 2.97 
2.12 การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหว่างตลาดเช้าและตลาดเย็น 

เช่น ตลาดเช้าควรลงวางหลัง 20.00 น. (ตลาดเกษตร) ข้างห้างกาฬสินธุ์
พลาซ่า ไม่ควรลงของในเวลาเดียวกันท าให้การขายสินค้าตลาดเย็นขายได้
น้อยลงก าหนดเวลาชัดเจนเวลาเปิดปิด ตลาดแยกกันอย่างชัดเจน 

40 4.56 

2.13 การตัดก่ิงไม้ในบริเวณเสาไฟฟ้า 17 1.94 
2.14 ท่อระบายน้ าในตลาดตัน ท าให้น้ าท่วมตลาดบ่อย ท่อระบายน้ าในชุมชน  

เช่น  ซอยหลังอนุบาลแสงตะวัน  ฝนตกน้ าท่วม ระบายไม่ทัน 
42 4.79 

2.15 ตลาดแคบควรขยายพื้นที่  ต้องการให้รวมร้านใน 3 ลานให้เต็ม ต้องการ
ให้เอาตึกหลังตลาดออกเพ่ือให้สองตลาดทะลุและมองเห็นกัน 

18 2.05 

2.16 รถเก็บขยะเวลาเก็บขยะเคลื่อนที่ช้าแต่เวลาไปทิ้งขยะเคลื่อนที่ท าให้ขยะ 
ตกหล่น และอันตราย 

20 2.28 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
3.1 งานทะเบียนราษฎรบริการดี รวดเร็ว 18 2.05 
3.2 ทุกหน่วยงานของเทศบาลภาพรวมดีพอประมาณ ขอให้หน่วยงานท าดีกว่า

นี้จะได้ประทับใจและอยู่ในใจตลอดไปพนักงานแต่ละคนขอให้ท าหน้าที่
ของตัวเองให้ดีที่สุด 

23 2.62 

3.3 ค่าล๊อกแพง ควรลดค่าเช่าล๊อกให้ถูกลง 39 4.45 
3.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง Line, Facebook ให้มากขึ้น 29 3.31 
3.5 ควรใช้งบประมาณท่ีได้กับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร   

งบประมาณขอให้ด าเนินการโดยเทศบาลเพราะว่าถ้าหัวหน้าชุมชนมักไม่
ทั่วถึง 

26 2.97 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการ 
ความถี ่

(f) 
ร้อยละ 

3.6 ต้องการให้มีชมรมการออกก าลังกาย แอโรบิค กีฬาในชุมชน 17 1.94 
3.7 ส่งเสริมและสนับงานประเพณีให้มากกว่า  เช่น  ประเพณีสงกรานต์          

ลอยกระทง 
23 2.62 

3.8 ติดกล้องวงจรปิดในตลาดเพราะว่าของในร้านค้าในตลาดหายบ่อย 29 3.31 

รวม 877 100 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 4.18  พบว่า ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการที่

ประชาชนต้องการให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด าเนินการปรับปรุงเพื่องานบริการประชาชนใน 5 ล าดับแรก
ดังนี้ 

1. การขอรับบริการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค น้ าประปาไม่ค่อยไหล ท าทางระบาย ปรับปรุงร่องน้ า 
2. การท าความสะอาดตลาด ตลาดสกปรก กลิ่นแรง  กลิ่นคาวปลาแรงมาก  ขาดการดูแล 
3. การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหว่างตลาดเช้าและตลาดเย็น  เช่น ตลาดเช้าควรลงวาง

หลังเวลา 20.00.น. (ตลาดเกษตร) ข้างห้างกาฬสินธุ์พลาซา  ไม่ควรลงของในเวลาเดียวกันท าให้การขายสินค้า
ตลาดเย็นขายได้น้อยลงก าหนดเวลาชัดเจนเวลาเปิดปิด ตลาดแยกกันอย่างชัดเจน 

4. ปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้มาตรฐาน ช ารุดบ่อย บางซอยไม่มีถนนคอนกรีต 
5. ค่าล๊อกแพง ควรลดค่าเช่าล๊อกให้ถูกลง 



บทที ่4 
ผลการประเมินผล 

 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษ
ระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ           
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคม
ขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
ของประชาชน 
 โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน  
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงใชสถิติคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยจัดลําดับการนําเสนอผลการศึกษาในรูปของคําบรรยายประกอบตาราง โดยแบงสวนเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของประชากรตัวอยาง 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน 
3. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 
4. การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชน 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   n    หมายถึง  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  Χ    หมายถึง  คาเฉลี่ย (Mean) 
  f     หมายถึง  คาความถ่ี (frequency) 
 S.D.  หมายถึง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  
ประจําปงบประมาณ  2560  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน  
ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 
 
 
 

 4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกเปนเพศชาย จํานวน 680 คน             
คิดเปนรอยละ 45.33 และเพศหญิง จํานวน 820 คน คิดเปนรอยละ 54.67 ดังแสดงขอมูลในตารางท่ี 4.1 
และแสดงผลการวิเคราะหในรูปท่ี 4.1   
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ 

 เพศ จํานวน  รอยละ 

 ชาย 680 45.33 
 หญิง 820 54.67 
 รวม 1,500 100.00 

 

 

รูปท่ี 4.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ 
 

 4.1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงอายุ 

  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามชวงอายุ ต่ํากวา 20 ป 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 2.47 ชวงอายุ 21 - 30 ป จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 17.80 ชวงอายุ 31 - 40 ป 
จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 14.87 ชวงอายุ 41 - 50 ป จํานวน 396 คน คิดเปนรอยละ 26.40 ชวงอายุ 
51 - 60 ป จํานวน 424 คน คิดเปนรอยละ 28.26 และชวงอายุสูงกวา 60 ป ข้ึนไป จํานวน 153 คน คิดเปน
รอยละ 10.20 ดังแสดงขอมูลในตารางท่ี 4.2 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปท่ี 4.2    
 

 

 

ตารางท่ี 4.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามชวงอายุ 

อายุ จํานวน  รอยละ 

 ต่ํากวา 20 ป 37 2.47 
 21 - 30   ป 267 17.80 
 31 - 40   ป 223 14.87 
 41 - 50   ป 396 26.40 
 51 - 60   ป 424 28.26 
 สูงกวา 60 ปข้ึนไป 153 10.20 
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 รวม 1,500 100.00 

 

 

รูปท่ี 4.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามชวงอายุ 

 4.1.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามอาชีพไดดังนี้ รับราชการ 
จํานวน 100 คิดเปนรอยละ 6.67 คาขาย/เจาของกิจการ จํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ 23.07 เกษตรกรรม 
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 10.53 แมบาน จํานวน 231 คิดเปนรอยละ 15.40 รับจาง/ลูกจาง จํานวน 
355 คิดเปนรอยละ 23.67 วางงาน/กําลังหางาน จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 3.53 อาชีพอิสระ จํานวน 
146 คน คิดเปนรอยละ 9.73 และอ่ืน ๆ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 7.40            
ดังแสดงขอมูลในตารางท่ี 4.3 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปท่ี 4.3    
 

 

ตารางท่ี 4.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน  รอยละ 

 รับราชการ 100 6.67 
 คาขาย/เจาของกิจการ 346 23.07 
 เกษตรกรรม 158 1.53 
 แมบาน 231 15.40 
 รับจาง/ลูกจาง 355 23.67 
 วางงาน/กําลังหางาน 53 3.53 
 อาชีพอิสระ 146 9.73 
 อ่ืน ๆ เชน นักเรียน/นักศึกษา 111 7.40 
 รวม 1,500 100.00 
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รูปท่ี 4.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามอาชีพ 

 4.1.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามระดับการศึกษาไดดังนี้ 
ประถมศึกษา จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 24.40 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 329 คิดเปนรอยละ 21.93 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 392 คน คิดเปนรอยละ 26.13 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 175 คน             
คิดเปนรอยละ 11.67 ปริญญาตรี จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 12.87 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 45 คน 
คิดเปนรอยละ 3 ดังแสดงขอมูลในตารางท่ี 4.4 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน  รอยละ 

 ประถมศึกษา 366 24.40 
 มัธยมศึกษาตอนตน 329 21.93 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  392 26.13 
 อนุปริญญา / ปวส. 175 11.67 
 ปริญญาตรี 193 12.87 
 สูงกวาปริญญาตรี 45 3.00 
 รวม 1,500 100.00 
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รูปท่ี 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

4.2 ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจําแนกตามดานตาง ๆ 

4.2.1 ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.597) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น  รองลงมา  ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ         
มีความรวดเร็วเปนธรรม  และระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.5   
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ดานการบริการประชาชน 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

1.1  ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ มีความ
รวดเร็วเปนธรรม 

4.14 0.568 82.80 มาก 

1.2  เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและ               
แสดงความคิดเห็น 

4.15 0.582 83.00 มาก 

1.3  ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.11 0.641 82.20 มาก 

เฉล่ีย 4.13 0.597 82.60 มาก 

 

4.2.2 ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 (Χ  = 4.14±0.807) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี สูงท่ีสุด คือ  เปดโอกาสใหประชาชน
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เขามามีสวนรวมในการรับรู   ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอความคิดเห็น 
รองลงมา คือ ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม และกฎระเบียบมีความชัดเจน 
กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

2.1  กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอ            
ความเปลี่ยนแปลง 

4.14 0.808 82.80 มาก 

2.2  ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.15 0.808 83.00 มาก 
2.3  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู                      

เสนอความคิดเห็น  
4.15 

 
0.795 83.00 มาก 

2.4  คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนใน
การแกปญหา 

4.13 
 

0.824 82.60 มาก 

2.5  ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 4.14 0.802 82.80 มาก 

เฉล่ีย 4.14 0.807 82.80 มาก 

 
4.2.3 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 (Χ  = 4.07±0.824) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงที่สุด คือ การสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนดาํเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การใหบริการของสถานธนานุบาล 
และการสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี  4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

3.1  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.16 0.808 8200 มาก 

3.2  การสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ 4.09 0.818 81.80 มาก 
3.3  การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล 4.02 0.822 80.40 มาก 
3.4  การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดท่ีพอเพียงในครอบครัว 4.03 0.832 80.60 มาก 
3.5  การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเทียว 4.03 0.839 80.60 มาก 
3.6  การใหบริการของสถานธนานุบาล 4.11 0.822 82.20 มาก 

เฉล่ีย 4.07 0.824 81.40 มาก 
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4.2.4 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 

  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผู ตอบแบบสอบถามเพื ่อประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 (Χ  = 4.05±0.803)              
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ            
จัดสวัสดิการชุมชน สูงท่ีสุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา คือ   
การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน และการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน 
ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.8 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

4.1  การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน 4.09 0.802 81.80 มาก 
4.2  การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน 4.06 0.804 81.20 มาก 
4.3  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน 4.04 0.794 80.80 มาก 
4.4  การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน 4.03 0.802 80.60 มาก 
4.5  การพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง 4.03 0.815 80.60 มาก 

เฉล่ีย 4.05 0.803 81.00 มาก 

 
4.2.5 ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนา
และอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.60 (Χ  = 4.09±0.832) 
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบ
นิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงท่ีสุด คือ การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การปรับปรุงภูมิทัศน
และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว และการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน 
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

 

Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

5.1   การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิง่แวดลอม 4.05 0.819 81.00 มาก 
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5.2   การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ 4.08 0.818 81.60 มาก 
5.3   การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง (เชน 

สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) 
4.05 0.807 81.00 มาก 

5.4   การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชมุชน 4.05 0.809 81.00 มาก 
5.5   การรักษาความสะอาดในชุมชน 4.05 0.826 81.00 มาก 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน (ตอ) 

ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน 
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

 

Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

5.6  การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง 4.06 0.829 81.20 มาก 
5.7  การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 4.07 0.840 81.40 มาก 
5.8  การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 4.12 0.833 82.40 มาก 
5.9  การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย 4.18 0.907 83.60 มาก 

เฉล่ีย 4.08 0.832 81.60 มาก 

 
4.2.6 ผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา 

  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 (Χ  = 4.22±0.743) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น
ท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล รองลงมา คือการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนเทศบาลตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานการศึกษา 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

6.1  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 

4.18 0.740 83.60 มาก 

6.2  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 

4.17 0.729 83.40 มาก 

6.3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 4.17 0.737 83.40 มาก 
6.4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษาและเครือขาย             

ทางการศึกษา 
4.18 0.741 83.60 มาก 
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6.5  การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล 4.22 0.752 84.40 มาก 
6.6  การอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4.27 0.755 85.40 มาก 
6.7  การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4.33 0.747 86.60 มาก 

เฉล่ีย 4.22 0.743 84.40 มาก 

4.2.7 ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเ พ่ือประเมินผลการปฏิบัติ งาน             
ดานสาธารณสุข อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.780) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงท่ีสุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน รองลงมา คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา และ       
การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดับ รายละเอียด                  
ในตารางท่ี 4.11 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานสาธารณสุข 

 

ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

7.1  การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 4.12 0.781 82.40 มาก 
7.2  การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุข           

ท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน 
4.11 0.779 82.20 มาก 

7.3  การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน 4.15 0.781 83.00 มาก 

เฉล่ีย 4.13 0.780 82.60 มาก 

4.2.8 ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา
และนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 (Χ  = 4.09±0.803) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ สูงท่ีสุด คือ การจัดหาอุปกรณกีฬา
สําหรับชุมชน รองลงมาคือ การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน และการจัดสถานท่ีเลน
กีฬาและออกกําลังกาย การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.12 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการกีฬาและนันทนาการ 

ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา และนันทนาการ Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

8.1  การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 4.11 0.787 82.20 มาก 
8.2  การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน 4.06 0.785 81.20 มาก 
8.3  การจัดสถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกาย 4.07 0.800 81.40 มาก 
8.4  การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน 4.07 0.812 81.40 มาก 
8.5  การจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน 4.13 0.830 82.60 มาก 

เฉล่ีย 4.09 0.803 81.80 มาก 
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4.2.9 ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20             
(Χ  = 4.21±0.798) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สูงที่สุด คือ การสงเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา รองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และการสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

9.1  การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน 

4.21 0.783 84.20 มาก 

9.2  การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 4.17 0.793 83.40 มาก 
9.3  การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 
4.19 0.825 83.80 มาก 

9.4  การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตาม
หลักธรรมของศาสนา 

4.28 0.792 85.60 มาก 

เฉล่ีย 4.21 0.798 84.20 มาก 

 
4.2.10 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
 ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา   

การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.60  (Χ  = 3.98±0.894)   
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสง
และการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน สูงท่ีสุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวน
เกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.14  

 
 
 
 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

 

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสง 
และการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

 

Χ  S.D. รอยละ แปลความ 
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10.1  การกอสรางถนนท่ีไดมาตรฐาน 3.92 0.915 78.40 มาก 
10.2  การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน 3.90 0.916 78.00 มาก 
10.3  การบํารุงรักษา ซอมแซมทางเดินเทา 3.92 0.920 78.40 มาก 
10.4  การขยายเขตระบบไฟฟา 3.96 0.892 79.20 มาก 
10.5  การขยายเขตระบบประปา 4.00 0.880 80.00 มาก 
10.6  การดูแลสวนเกาะกลางถนน 4.04 0.867 80.80 มาก 
10.7  การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล 4.15 0.865 83.00 มาก 

เฉล่ีย 3.98 0.894 79.60 มาก 

 
4.2.11 ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี 

 ผลการประเมิน พบวา  โดยรวมผู ตอบแบบสอบถามเพื ่อประเมินผลการปฏิบัต ิงาน     
ดานการจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.775) เม่ือพิจารณาเปน      
รายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงท่ีสุด คือ การออกบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ีไดดีเพียงใด รองลงมา คือ บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และ
กระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานการจัดเก็บภาษี 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

11.1  ระบบในการใหบริการข้ันตอนมีแผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติ
อยางชัดเจน 

4.11 
 

0.746 82.20 
 

มาก 

11.2  กระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.12 0.745 82.40 มาก 

11.3  การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน 
เพียงพอ 

4.11 0.758 82.20 มาก 

11.4  เอกสารแบบฟอรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน 4.10 0.776 82.00 มาก 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานการจัดเก็บภาษี 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

11.5  การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับ                
การชําระภาษี 

4.11 0.782 82.20 มาก 

11.6  บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 4.16 0.806 83.20 มาก 
11.7  การออกบริการประชาชนนอกสถานท่ีไดดีเพียงใด 4.17 0.813 83.40 มาก 

เฉล่ีย 4.13 0.775 82.60 มาก 
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4.2.12 ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผู ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40                  
(Χ  = 4.07±0.824) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงท่ีสุด คือ การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบ สาธารณภัย  
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ตีเสน
จราจร) และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.16  
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 

 

Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

12.1  การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว 4.13 0.784 82.60 มาก 
12.2  การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย 4.14 0.786 82.80 มาก 
12.3  การจัดระเบียบทางเทาและถนน 4.03 0.805 80.60 มาก 
12.4  การจดัสายตรวจ อปพร. 4.02 0.827 80.40 มาก 
12.5  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.07 0.815 81.40 มาก 

12.6  การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 4.03 0.856 80.60 มาก 
12.7  การปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง 

CCTV 
4.03 0.865 80.60 มาก 

12.8  การจดัระเบียบการจราจร (ตีเสนจราจร) 4.13 0.853 82.60 มาก 

เฉล่ีย 4.07 0.824 81.40 มาก 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 

 ผลการประเมิน ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 
พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ           
ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.20  (Χ =4.11±0.829) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ               
ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมของเทศบาล         
รองลงมา คือ ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา และเจาหนาที่ใหบริการ/  
การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ตามลําดับ ภาพรวมต่ําที่สุด คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รายละเอียดในตารางท่ี 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอ               
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 
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ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

คาเฉล่ีย (S.D) รอยละ ระดับ 

1.   เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
อยางท่ัวถึง 

4.14 0.805 82.80 มาก 

2.   ข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  4.13 0.803 82.60 มาก 
3.   การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล 4.09 0.832 81.80 มาก 
4.   การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

ของเทศบาล 
4.07 0.813 81.40 มาก 

5.   การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล 

4.04 0.838 80.80 มาก 

6.   ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.05 0.850 81.00 มาก 
7.   เทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณท่ีจายไป 4.10 0.857 82.00 มาก 
8.   การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล 4.11 0.840 82.20 มาก 
9.   ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 4.17 0.824 83.40 มาก 
10. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการ 

กิจกรรมของเทศบาล 
4.22 0.833 84.40 มาก 

รวม 4.11 0.829 82.20 มาก 

 
 

4.4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน  

ปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดทําการสรุปและจําแนก            
เปนรายดาน เพ่ือใหสามารถชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่องตอไป ผลการประเมินสรุปดังตารางท่ี 4.18 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมคณะผูวิจัยไดจัดกลุม
แยกประเด็นดังนี้  

ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และส่ิงท่ีตองการ 
ความถ่ี 

(f) 
รอยละ 

1. ปญหาและอุสรรคในการรับบริการ   

1.1 การบริการดานการเก็บขยะมูลฝอย การเก็บลาชาและเก็บไมท่ัวถึง              
ไมดูแลขอบขางถนน 

30 3.42 

1.2 ถังขยะไมเพียงพอ  ตองใชถังขยะสวนตัว 17 1.94 
1.3 เจาหนาท่ีโยนถังขยะ ทําใหถังแตก 13 1.48 
1.4 การขอรับบริการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค น้ําประปาไมคอยไหล             

ทําทางระบาย ปรับปรุงรองน้ํา 
77 8.78 
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1.5 จายคาน้ําประปาแตไมไดใชน้ํา 15 1.71 
1.6 แสงสวางในตลาด เชน ซอมหลอดไฟฟาในตลาด  บางลอกหลอดไฟเสีย 16 1.82 
1.7 ไมควรใหมีการขายของตามทางเดินเพราะทําใหจราจรติดขัด 19 2.17 
1.8 แมคาขาจรเดินขายของในราคาถูกกวาทําใหแมคาประจําซ่ึงเชาแผงขาย

ไมไดทําใหเกิดความไมยุติธรรม 
24 2.74 

1.9 การทําความสะอาดตลาด ตลาดสกปรก กลิ่นแรง กลิ่นคาวปลาแรงมาก  
ขาดการดูแล 

52 5.93 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานบริการ   
2.1 ประชาสัมพันธชวนเชิญใหคนมาตลาดมากข้ึน  ปจจุบันคนเขาตลาดนอย 28 3.19 
2.2 การสงเสริมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 18 2.05 
2.3 ซอมถนนชํารุด เชน ถนนทางเขาสถานีวิทยุ 25 2.85 
2.4 ปรับปรุงถนนในชุมชนใหไดมาตรฐาน ชํารุดบอย บางซอยไมมีถนน

คอนกรีต 
38 4.33 

2.5 ควรปรับปรุงฝาทอเพ่ือความปลอดภัยผูใชรถจักรยานยนต เพราะไมได
มาตรฐานในหลายแหง 

22 2.51 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ตอ) 
 

ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และส่ิงท่ีตองการ 
ความถ่ี 

(f) 
รอยละ 

2.6 การดําเนินการหลังรับแจงใหซอมแซมการชํารุด  ขอใหดําเนินการโดย    
รวดเร็วและไมเลือกปฏิบัติ 

23 2.62 

2.7 จนท. อปพร.มีแตผูสูงอายุ ควรมีอายุ 25-30 ป ข้ึนไปแตไมควรเกิน 50  ป 14 1.60 
2.8 ปรบัปรุงเสียงตามสายเพ่ือใหขาวสารไดท่ัวถึง 27 3.08 
2.9 สถานท่ีจอดรถยนต  รถจักรยานเพ่ิมมากกวาเดิม 31 3.53 
2.10 บริการการทําความสะอาดในซอย ในชุมชน ปรับปรุงงานขยะมูลฝอยใน

ลําน้ําปาว 
21 2.39 

2.11 สงเสริมและพัฒนาดานเศรษฐกิจ 26 2.97 
2.12 การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหวางตลาดเชาและตลาดเย็น 

เชน ตลาดเชาควรลงวางหลัง 20.00 น. (ตลาดเกษตร) ขางหางกาฬสินธุ
พลาซา ไมควรลงของในเวลาเดียวกันทําใหการขายสินคาตลาดเย็นขายได
นอยลงกําหนดเวลาชัดเจนเวลาเปดปด ตลาดแยกกันอยางชัดเจน 

40 4.56 

2.13 การตัดก่ิงไมในบริเวณเสาไฟฟา 17 1.94 
2.14 ทอระบายน้ําในตลาดตัน ทําใหน้ําทวมตลาดบอย ทอระบายน้ําในชุมชน  

เชน  ซอยหลังอนุบาลแสงตะวัน  ฝนตกน้ําทวม ระบายไมทัน 
42 4.79 

2.15 ตลาดแคบควรขยายพ้ืนท่ี  ตองการใหรวมรานใน 3 ลานใหเต็ม ตองการ
ใหเอาตึกหลังตลาดออกเพ่ือใหสองตลาดทะลุและมองเห็นกัน 

18 2.05 

2.16 รถเก็บขยะเวลาเก็บขยะเคลื่อนท่ีชาแตเวลาไปท้ิงขยะเคลื่อนท่ีทําใหขยะ 
ตกหลน และอันตราย 

20 2.28 
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3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ   
3.1 งานทะเบียนราษฎรบรกิารดี รวดเร็ว 18 2.05 
3.2 ทุกหนวยงานของเทศบาลภาพรวมดีพอประมาณ ขอใหหนวยงานทําดีกวา

นี้จะไดประทับใจและอยูในใจตลอดไปพนักงานแตละคนขอใหทําหนาท่ี
ของตัวเองใหดีท่ีสุด 

23 2.62 

3.3 คาลอกแพง ควรลดคาเชาลอกใหถูกลง 39 4.45 
3.4 ประชาสัมพันธขาวสารผานชองทาง Line, Facebook ใหมากข้ึน 29 3.31 
3.5 ควรใชงบประมาณท่ีไดกับโครงการอยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร   

งบประมาณขอใหดําเนินการโดยเทศบาลเพราะวาถาหัวหนาชุมชนมักไม
ท่ัวถึง 

26 2.97 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ตอ) 
 

ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และส่ิงท่ีตองการ 
ความถ่ี 

(f) 
รอยละ 

3.6 ตองการใหมีชมรมการออกกําลังกาย แอโรบิค กีฬาในชุมชน 17 1.94 
3.7 สงเสริมและสนับงานประเพณีใหมากกวา  เชน  ประเพณีสงกรานต          

ลอยกระทง 
23 2.62 

3.8 ติดกลองวงจรปดในตลาดเพราะวาของในรานคาในตลาดหายบอย 29 3.31 

รวม 877 100 

 
จากขอมูลในตารางที่ 4.18  พบวา ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการท่ี

ประชาชนตองการใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการปรับปรุงเพ่ืองานบริการประชาชนใน 5 ลําดับแรก
ดังนี้ 

1. การขอรับบริการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค น้ําประปาไมคอยไหล ทําทางระบาย ปรับปรุงรองน้ํา 
2. การทําความสะอาดตลาด ตลาดสกปรก กลิ่นแรง  กลิ่นคาวปลาแรงมาก  ขาดการดูแล 
3. การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหวางตลาดเชาและตลาดเย็น  เชน ตลาดเชาควรลงวาง

หลังเวลา 20.00.น. (ตลาดเกษตร) ขางหางกาฬสินธุพลาซา  ไมควรลงของในเวลาเดียวกันทําใหการขายสินคา
ตลาดเย็นขายไดนอยลงกําหนดเวลาชัดเจนเวลาเปดปด ตลาดแยกกันอยางชัดเจน 

4. ปรับปรุงถนนในชุมชนใหไดมาตรฐาน ชํารุดบอย บางซอยไมมีถนนคอนกรีต 
5. คาลอกแพง ควรลดคาเชาลอกใหถูกลง 



บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายผล 

 

5.1 สรุปผล 

จากการวิเคราะหการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
ปงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลในภาพรวมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 12 ดาน                 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 5.1 สรุปผลในภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 12 ดาน ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ผลการปฏิบัติงาน คาเฉล่ีย ระดับ รอยละ 

1.  ดานการบริการประชาชน   4.13 มาก 82.60 
2.  ดานการบริหารบานเมืองท่ีด ี  4.14 มาก 82.80 
3.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ   4.07 มาก 81.40 
4.  ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน   4.05 มาก 81.00 
5.  ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน   4.09 มาก 81.80 
6.  ดานการศึกษา   4.22 มาก 84.40 
7.  ดานสาธารณสุข   4.13 มาก 82.60 
8.  ดานการกีฬาและนันทนาการ   4.08 มาก 81.80 
9.  ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  4.21 มาก 84.20 
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน   3.98 มาก 79.60 
11. ดานการจัดเก็บภาษี   4.13 มาก 82.60 
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 4.07 มาก 81.40 

คาเฉล่ียรวม 4.11 มาก 82.20 

 

 จากตารางท่ี 5.1 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน 12 ดาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เมื่อพิจารณา               

เปนรายดาน พบวา ดานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงที่สุด คือ ดานการศึกษา รองลงมา คือ ดานศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และ ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ตามลําดับดังนี้ 
 ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.597) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ                  
มีความรวดเร็วเปนธรรม และระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชน ต่ําท่ีสุด คือ ระบบงานบริการ                        
มีความยดืหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน                  
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ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 (Χ  = 4.14±0.807) เม่ือพิจารณาเปน
รายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี สูงท่ีสุด คือ          
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู  เสนอความคิดเห็น ความมีคุณธรรมจริยธรรม                         
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมา คือ กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอ        
ความเปลี่ยนแปลง และใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย    
ผลการปฏิบัติงาน ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ต่ําที่ส ุด คือ คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ                   
และกระตือรือรนในการแกปญหา    
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน                       
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 (Χ = 4.07±0.824) เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การใหบริการของสถานธนา
นุบาลและการสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ ตามลําดับสวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําท่ีสุด คือ การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล           
 ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 (Χ = 4.05±0.803)              
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ
ชุมชน สูงท่ีสุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา คือ การจัดสวัสดิการ
ครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน และการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย   
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริม
ของคนในชุมชน และการพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง 
 ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมและพลังงาน โดยรวมผูตอบแบบสอบถาม            
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก      
มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.60 (Χ  = 4.08±0.832) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย      
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงท่ีสุด คือ การเก็บ-ขน ขยะ
มูลฝอย รองลงมา คือ การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงภูมิทัศน
และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ําที่สุด คือ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม การรักษา
สภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและ 
ระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน และการรักษาความสะอาดในชุมชน 
 ดานการศึกษา  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 (Χ  = 4.22±0.743) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล 
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือ
การอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาลสวน
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 
 ดานสาธารณสุข  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.780) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงท่ีสุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
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หรือโรคอ่ืน รองลงมา คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา และการสงเสริมใหประชาชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน                      
ดานสาธารณสุข ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน 
 ดานการกีฬาและนันทนาการ  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( Χ  = 4.09±0.803) เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ 
สูงที่สุด คือ การจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน รองลงมาคือ การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน  และการจัดสถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกาย การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับ
เด็กและเยาวชน สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําท่ีสุด คือ   
การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน   
 ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ                 
ภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20 (Χ = 4.21±0.798) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ              
ภูมิปญญาทองถ่ิน สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรม                  
ของศาสนา รองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และ             
การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ต่ําท่ีสุด 
คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.60  (Χ = 3.98±0.894) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน               
สูงท่ีสุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวนเกาะกลางถนน และการขยายเขต
ระบบประปา สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและ                          
การสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ต่ําท่ีสุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน 
 ดานการจัดเก็บภาษี  โดยรวมผู ตอบแบบสอบถามเ พ่ือประเ มินผลการปฏิบัติ งานด าน                
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ = 4.13±0.775) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงท่ีสุด คือ  การออกบริการประชาชนนอก
สถานท่ีไดดีเพียงใด รองลงมา คือ  บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และกระบวนและ
ข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็วสวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บภาษี ต่ําท่ีสุด คือ เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน 
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40   

(Χ = 4.07±0.824) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงท่ีสุด คือ การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย  รองลงมา คือ 
การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ตีเสนจราจร)                   
และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต
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และทรัพยสินของประชาชนต่ําท่ีสุด คือ การจดัสายตรวจ อปพร. 

 
ตารางท่ี 5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

คาเฉล่ีย ระดับ รอยละ 

 1. เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  4.14 มาก 82.80 
 2. ข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  4.13 มาก 82.60 
 3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล 4.09 มาก 81.80 
 4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 4.07 มาก 81.40 
 5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ของเทศบาล 
4.04 มาก 80.80 

 6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.05 มาก 81.00 
 7. เทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณท่ีจายไป 4.10 มาก 82.00 
 8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล 4.11 มาก 82.20 
 9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 4.17 มาก 83.40 
10. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม 

ของเทศบาล 
4.22 มาก 84.40 

รวม 4.11 มาก 82.20 

 จากตารางท่ี 5.2 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น  
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ           
ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ของเทศบาล  
รองลงมาคือ ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา และเจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมต่ําที่สุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
 
5.2 อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ  
จังหวัดกาฬสินธุ มีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก            
คิดเปนรอยละ 82.20 ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑประเมิน
ตัวชี้วัดรอยละของระดับผลการปฏิบัติงานได 7 คะแนนในภาพรวม   
 
5.3 ขอเสนอแนะท่ัวไป  
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5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
จากผลการประเมินท่ีพบวาระดับผลการปฏิบัติงานของบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ                    

มีคาคะแนนอยู ในระดับ มาก ทุกดาน หากตองการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคกร                
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1) ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ สําหรับประชาชนผูมา
ติดตอรับบริการ เชน ท่ีนั่ง น้ําดื่ม ตลอดจนการจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน  

2) ควรจัดโครงการปรับปรุงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือท่ี
ทันสมัยในการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

3) ควรจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในดาน
บุคลิกภาพและเทคนิคการบริการท่ีสรางความประทับใจและเกิดความรูสึกตองการมาใชบริการซํ้า 

4) ควรสงเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติรวมกับชุมชน และเพ่ิมพูน                 
การเรียนรูภาษาตางประเทศในการเตรียมการเขาสูสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อาเซียน 

5) ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ดานสุขภาพอนามัย ดานสาธารณูปการ 
(ถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสองสวางตามหมูบาน การจัดการขยะในหมูบาน) เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสุดทายจะทําใหประชาชน  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนในระยะยาว               

6) ควรจัดตั้งศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน ศูนยสงเสริมอาชีพ
เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดตรงประเด็น   

7) ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะท่ีมีผูมาใชบริการ 
หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website  

8) ควรมีการติดตามผลหลังการใหบริการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร 

เพ่ือเปนการยกระดับศักยภาพการใหบริการประชาชน ควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนา 

โดยเนนในดานตอไปนี้ 

1) ควรวางแผนสําหรับการพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดนโยบาย            

ในการพัฒนาทองถ่ินโดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2) ควรจัดตั้งเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับภาครัฐ ภาควิชาการ  

ภาคประชาชน และเอกชนท่ีมีการบริหารจัดการการใหบริการ   

3) ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับปญญาและประสบการณของชาวบาน ใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานมาปรับใชใหสอดคลองกลมกลืนกับวิชาการแผนใหม และนําไปใชไดจริงอยาง

เหมาะสม นําไปสูการพ่ึงตนเองของชุมชนได 

4) ควรสรางเครือขายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน         

การบริหารบนความเสี่ยงต่ํา 

5) จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูปฏิบัติงานของ

ศูนยการเรียนรูของชุมชนเพ่ือสงเสริมและขยายความคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจ
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ชุมชนทองถ่ิน และกระตุนใหชุมชนตื่นตัวกับการมีเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐศาสตรแหงความพอด ี           

บนพ้ืนฐานของศาสนธรรม  

6) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ ใหแกชุมชนโดยการรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยในดานตางๆ เชน องคความรูเก่ียวกับการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กับการสงวนหรือเพ่ือการใชอยางยั่งยืนยาวนาน องคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี การผลิต การเกษตร เปนตน 

5.3.3 ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน 
1)  ตองการใหสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนใน

เรื่องตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบน้ําประปา ใหคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน การปรับปรุงและขุดลอกทอระบายน้ํา
ในชุมชน การเก็บขยะมูลฝอย การสํารวจและเปลี่ยนหลอดไฟสองสวางในหมูบาน ปญหามลภาวะทางอากาศ 
สิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธขาวสารในชุมชน การซอมแซมและปรับปรุงถนนในชุมชน การจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ   

2) ดานศึกษาประชาชนตองการใหจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา และ              
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลทางการศึกษาทุนการศึกษา 

3) สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหดํารงอยูคูสังคมไทย และควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนกวาปจจุบัน จัดกิจกรรมตางๆ 
                    4) การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหวางตลาดเชาและตลาดเย็น กําหนดเวลาชัดเจน
เวลาเปดปด ตลาดแยกกันอยางชัดเจน เพ่ือขจัดปญหาสวนแบงทางการตลาด 
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ภาพประกอบการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ประจําป 2560 

*********************** 
               แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการ            
การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ  และ
กําหนดนโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน 
             ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
             ตอนท่ี 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 งานบริการ 
             ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 
             ตอนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชน 
คําช้ีแจง   ใหทําเครื่องหมายหรือเติมขอความลงในชองวางท่ีเปนจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ       1) ชาย          2) หญิง 
2. อายุ        1) ต่ํากวา 20 ป          2) 21 - 30 ป              3) 31 - 40 ป  

             4) 41 - 50 ป             5) 51 - 60 ป                   6) 61 ปข้ึนไป 
3. อาชีพ             1) รับราชการ         2) คาขาย/เจาของกิจการ     3) เกษตรกรรม    

                    4) แมบาน         5) รับจาง/ลูกจาง               6) วางงาน/กําลังหางาน 
          7) อาชีพอิสระ             8) อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................. 

4. การศึกษา        1) ประถมศึกษา           2) มัธยมศึกษาตอนตน        3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
                    4) อนุปริญญา/ปวส.      5) ปริญญาตรี                  6) สูงกวาปริญญาตร ี

ตอนที่  2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
(ผลการปฏิบตัิงาน 5 = ดีมาก 4 = มาก  3 = พอใช  2 = ปรับปรุง  1 = ปรับปรุงเรงดวน)          

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
1. ดานการบริการประชาชน 

1.1 ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ มีความรวดเร็วเปนธรรม      
1.2 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น      
1.3 ระบบงานบริการมีความยดืหยุน คลองตัว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

2. ดานการบริหารบานเมืองทีด่ี 
2.1 กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดาํเนินการทนัตอความเปลี่ยนแปลง      
2.2 ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิานของบุคลากร      
2.3 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็น      
2.4 คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา      
2.5 ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม      

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1 การสงเสริมและสนบัสนนุใหประชาชนดาํเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
3.2 การสงเสริมกลุมอาชีพในชมุชนใหมีศักยภาพ      

 

#ID……..……….
 



3.3 การปรับปรุงและพฒันาตลาดเทศบาล      
3.4 การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดทีพ่อเพียงในครอบครัว      
3.5 การประชาสัมพนัธและสงเสริมการทองเทียว      
3.6 การใหบริการของสถานธนานุบาล      

4. ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 
4.1 การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน      
4.2 การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน      
4.3 การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน      
4.4 การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน      
4.5 การพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง      

5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
5.1 การรักษาสมดุลของระบบนเิวศนและสิ่งแวดลอม      
5.2 การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ      
5.3 การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว)      
5.4 การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบาํบัดน้ําเสียในชุมชน      
5.5 การรักษาความสะอาดในชมุชน      
5.6 การพัฒนาระบบบาํบดัน้าํเสียรวมของเมือง      
5.7 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมลูฝอย      
5.8 การปรับปรุงภูมิทัศนและพฒันาพื้นทีส่ีเขียว      
5.9 การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย      

6. ดานการศึกษา 
6.1 การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล      
6.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล      
6.3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล      
6.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษา และเครือขายทางการศึกษา      
6.5 การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล      
6.6 การอานออกเขียนไดของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล      
6.7 การสงเสริมพัฒนาการทีด่ีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล      

 
 
 

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
7. ดานสาธารณะสุข 

7.1 การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมสีุขภาพดีถวนหนา      
7.2 การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน      
7.3 การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน      

8. ดานการกีฬา และนันทนาการ 
8.1 การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน      
8.2 การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน      
8.3 การจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย      



8.4 การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน      
8.5 การจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน      

9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
9.1 การสงเสริมและสนบัสนนุศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน      
9.2 การสงเสริมและสนบัสนนุใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน      
9.3 การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน      
9.4 การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา      

10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
10.1 การกอสรางถนนทีไ่ดมาตรฐาน      
10.2 การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน      
10.3 การบํารุงรักษา ซอมแซมทางเดินเทา      
10.4 การขยายเขตระบบไฟฟา      
10.5 การขยายเขตระบบประปา      
10.6 การดูแลสวนเกาะกลางถนน      
10.7 การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล      

11. ดานการจัดเก็บภาษ ี
11.1 ระบบในการใหบริการข้ันตอนมีแผนผงั คูมือแจงใหปฏิบตัิอยางชัดเจน      
11.2 กระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสยีภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว      
11.3 การประชาสัมพนัธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน เพียงพอ      

    11.4 เอกสารแบบฟอรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ  เขาใจงายไมซับซอน      
11.5 การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษ ี      

    11.6 บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได      
11.7 การออกบริการประชาชนนอกสถานทีไ่ดดีเพียงใด      

 
 
 

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

12.1 การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว      
12.2 การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย      
12.3 การจัดระเบียบทางเทาและถนน      
12.4 การจัดสายตรวจ อปพร.      
12.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
12.6 การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชมุชน      
12.7 การปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง CCTV      
12.8 การจัดระเบียบการจราจร (ตีเสนจราจร)      

 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 

ประเด็น/หัวขอ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 



 1. เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง       
 2. ข้ันตอนการใหบริการและสิง่อํานวยความสะดวก       
 3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล      
 4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล      
 5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล      
 6. ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม      
 7. เทศบาลมีผลงานที่เกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณที่จายไป      
 8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล      
 9. ผลการดาํเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา      
10. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิงาน โครงการ กิจกรรม ของเทศบาล      

ตอนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน 
1. ปญหาและอุปสรรคในการรับบริการ(ระบุชื่องานบริการ) 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
2. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ(ระบุชื่องานบริการ) 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 3.  ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสนิธุอยางไร 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

*ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนสําหรบัการวางแผนการพัฒนา  เราจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป* 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 



รายช่ือคณะทํางาน 
แผนกงานวิจัยและพัฒนา  งานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 

รองศาสตราจารยจิระพันธ   หวยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 
คณะทํางาน 
 1.  ผูชวยศาสตราจารยสุขชัย   เจริญไวยเจตน 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค ชมนาวัง 
 3.  นายมนชาย   ภูวรกิจ 

 4.  นางเพ็ญสิริ   ภูวรกิจ 
 5.  นางสุกัญญา ดวงอุปมา 
 6.  นางสาวสุมาลา         นันบุญ 
 7.  นางสาวมัตติกา พันธุสุวรรณ 
 8.  นางสาวดวงเดือน บุญใหญ 
 9.  นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา 
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