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คํานํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนตัวชี้วัดหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจในผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อเปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานดานตาง ๆ
ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ถ า หากผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยมี ส ว นร ว ม และให ข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได
แล ว ผู ป ฏิ บั ติงานสามารถนํา ไปแก ไข ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการบริห ารจัดการการใหบ ริการตอประชาชน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยงาน ผูใหบริการ ผูรับบริการ และสงผลดีตอระบบโดยรวม
การดําเนินงานครั้งนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ที่ไดใหความไววางใจ
และเชื่ อมั่น ในศักยภาพทีมงานของมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ ขอขอบคุณคณะผู บริห าร บุ คลากรขององคกร
ที่อํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมิน และที่สําคัญขอขอบพระคุณประชาชนกลุมตัวอยางจาก
38 ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน ที่ทําใหการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจบรรลุวัตถุประสงค
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กันยายน 2560
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชน
และจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ด า นพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ร ะบบนิ เ วศน สิ่ ง แวดล อ มและพลั ง งาน ด า นการศึ ก ษา
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการจัดเก็บภาษี
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยคณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน
ซึ่งภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 คิดเปนระดับผลการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป มีคาเทากับ
7 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้
ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.597) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสารและแสดงความคิ ด เห็ น รองลงมา ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารสาธารณะด า นต า ง ๆ
มีความรวดเร็ว เปน ธรรม และระบบงานบริการมี ความยื ดหยุ น คลองตัว มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด า นการบริ ก ารประชาชน ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ ระบบงานบริ ก าร
มีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
บานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 ( Χ = 4.14±0.807) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการรับรู เสนอความคิดเห็น ความมีคุณธรรมจริย ธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รองลงมา คือ กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง และใชทรัพยากร
อยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สวนประเด็นที่มีคา เฉลี่ย ผลการปฏิบัติง าน ดา นการบริห าร
บานเมืองที่ดี ต่ําที่สุด คือ คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะและกระตือรือรนในการแกปญหา
ดา นการพัฒ นาเศรษฐกิจ โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื ่อ ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 ( Χ = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณา
เปน รายประเด็น พบวา ประเด็น ที่มีคา เฉลี่ย ผลการปฏิบัติง านดา นการพัฒ นาเศรษฐกิจ สูง ที่สุด คือ
การสง เสริม และสนับ สนุน ใหป ระชาชนดํ า เนิน ตนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง รองลงมา คือ
……….
การใหบริการของสถานธนานุบาลและการสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ ตามลําดับ สวนประเด็นที่
มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําที่สุด คือ การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล
ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด านการพั ฒนาชุ มชนและจั ดสวั สดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีค าเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( Χ = 4.05±0.803)
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ

ข
ชุมชน สู งที่สุด คื อ การวางแผนพั ฒนาชุมชนตรงตามความต องการของชุมชน รองลงมา คือ การจัดสวัสดิการ
ครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน และการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริม
ของคนในชุมชน และการพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง
ด า นพั ฒ นาและอนุ รั กษ ร ะบบนิ เ วศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน โดยรวมผู ตอบแบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย รอยละ 81.60 ( Χ = 4.08±0.832) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบว า ประเด็นที่ มีคาเฉลี่ ย
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การเก็บ-ขน
ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และการปรับปรุง
ภูมทิ ัศนและพัฒนาพื้นที่สีเขียว สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่ง แวดลอ มและพลังงาน ต่ํา ที่สุด คือ การรัก ษาสมดุล ของระบบนิเ วศนแ ละสิ่ง แวดลอ ม การรัก ษา
สภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบ
บําบัดน้ําเสียในชุมชน และการรักษาความสะอาดในชุมชน
ดานการศึกษา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 ( Χ = 4.22±0.743) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงที่สุด คือ การสงเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือ
การอ านออกเขี ยนได ของนั กเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล และการรั กษาความสะอาดบริเวณโรงเรี ยนเทศบาลสวน
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
ดานสาธารณสุข โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.780) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงที่สุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หรือโรคอื่น รองลงมา คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา และการสงเสริมใหประชาชน
ได รั บ บริ ก ารด า นสาธารณสุ ข ที่ เ หมาะสมและได ม าตรฐาน ส ว นประเด็ น ที่ มี ค าเฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ งาน
ดานสาธารณสุข ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( Χ = 4.09±0.803) เมื่ อ พิ จ ารณา
เป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ สู ง ที่ สุ ด
คื อ การจั ด หาอุ ป กรณ ก ี ฬ าสํ า หรั บ ชุ ม ชน รองลงมาคื อ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ าและ
นั น ทนาการในชุ ม ชน และการจั ด สถานที่ เ ล น กี ฬ าและออกกํา ลั ง กาย การจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าสํา หรั บ
เด็ ก และเยาวชน ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําที่สุด คือ
การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวมผูตอบแบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20 ( Χ = 4.21±0.798) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สูงที่สุด คือ การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีล ธรรมอัน ดีงามตามหลักธรรมของศาสนารองลงมาคือ
การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และการสนับสนุนงบประมาณ
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ดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยรวมผูตอบแบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.60 ( Χ = 3.98±0.894) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สูงที่สุด คือ
การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวนเกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา
สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ต่ําที่สุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน
ดานการจัดเก็บภาษี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.775) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือ การออกบริการประชาชนนอกสถานที่ไดดี
เพียงใด รองลงมา คือ บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และกระบวนและขั้นตอน
การยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็วสวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี
ต่ําที่สุด คือ เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40
( Χ = 4.07±0.824) เมื่ อพิ จารณาเป นรายประเด็ น พบวา ประเด็ นที่ มีคาเฉลี่ยผลการปฏิ บั ติ งานด านความ
ปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย สิ นของประชาชน สู งที่ สุ ด คื อ การช วยเหลือและเยี ยวยาผู ประสบสาธารณภั ย
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ปรับปรุง
สัญญาณจราจร/ตีเสนจราจร) และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนต่ําที่สุด คือ การจัดสายตรวจ อปพร.
ผลการประเมิ นความพึงพอใจต อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมสูงที่สุด คือ ประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากการดําเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล รองลงมา คือ ผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
นําไปสูการแกปญหา เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ขั้นตอนการ
ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณของเทศบาล 5 ลําดับแรก
ตามลํ า ดั บ ส วนประเด็นค าเฉลี่ ยผลการประเมิ นความพึง พอใจตอ ผลการดํ า เนิน งานของเทศบาลเมือ ง
กาฬสิน ธุในภาพรวมต่ํา ที่สุด คือ การเปดโอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิด เห็น ในโครงการ/กิจ กรรม
ของเทศบาล

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินผล
หลั ง จากประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ป พุ ท ธศั ก ราช 2540 การปกครอง
สวนทองถิ่นของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ทั้งนี้รัฐธรรมนูญไดกําหนดเจตนารมณ เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง และกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นไดดวยตนเอง
เชน การเลือกตั้งโดยตรงของผูบริหารทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น
จากเจตนารมณดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนในด านการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต การสั งคมสงเคราะห การสาธารณสุข การจัดการศึกษา ฯลฯ
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ดาน
เพื่อที่จะสามารถใหบริการสาธารณะเปนไปอยางมีสัมฤทธิผล จากการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน
ซึ่ ง กํ า หนดให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการให บ ริ ก ารของหน ว ยราชการต า งๆ ตามเกณฑ ที่ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนด โดยหนึ่งมิติในการประเมินไดแก การประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ เพื่อเปนตัวชี้วัดถึงสัมฤทธิ์ผลของการใหบริการสาธารณะ
ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2546 เห็ น ชอบตามคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
ขาราชการ (ก.พ.ร.) เสนอเกี่ยวกับมาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนและ
ได จั ด ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได ร างวั ล ตามโครงการการบริ ก ารประชาชนขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พิจารณาคัดเลือกงานบริการและจัดทําขอเสนอ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เพื่อนําไปลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการเพื่อบริการประชาชน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อ.บ.ต.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนจังหวัด (ก.อ.บ.จ.) ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยการสํารวจความพึงพอใจ
จากหน ว ยงานราชการหรื อ สถาบั น กลาง เพื่ อ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน และนํ า ผลการสํ า รวจและ
การประเมิ นผลการให บริ การขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาแกไขปรับ ปรุงและพัฒ นา การใหบริการ
ประชาชนตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ซึ่งคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการ
ประชาชน ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน

2
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬา
และนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนา
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการจัดเก็บภาษี และดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
1.2.3 เพื่อเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการบริการรวมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ
อยางตอเนื่อง
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
สํ ารวจความพึ งพอใจตอผลการดํ าเนิ นงานของเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ซึ่งคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชน
และสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ด า นพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ร ะบบนิ เ วศน สิ่ ง แวดล อ มและพลั ง งาน ด า นการศึ ก ษา
ดา นสาธารณสุ ข ด า นการกี ฬาและนันทนาการ ด านศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวั ฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการจัดเก็บภาษี
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.3.2 ขอบเขตดานระยะเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อํา เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ประจํา ป ง บประมาณ 2560 ใน 12 ด า น โดยมี ร ะยะเวลา
ในการดําเนินการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 29 กันยายน 2560
1.3.3 ขอบเขตประชากร
1) ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับหรือใชบริการ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2560
2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับ
หรือใชบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2560 ที่ไดมา
โดยการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 1,500 คน
1.4 การดําเนินการ
การดําเนินการวิจัยนี้ คณะผูประเมินไดทําการแบงขอมูลในการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้
สว นที่ 1 เปน การเก็บ รวบรวมขอ มูล พื้น ฐานของประชาชนที่ข อใชบ ริก ารของเทศบาลเมือ ง
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
ส ว นที่ 2 เป น การประเมิ น ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจตอผลการดํ าเนิ นงานของเทศบาลเมื อง
กาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน โดยมีรายละเอียดใน
แตละขั้นตอนดังรูปที่ 1.1
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ประชากรที่ดําเนินศึกษาประเมิน
ศึกษาเกณฑการประเมิน
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนดเกณฑในการประเมิน
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห
กับเกณฑในการประเมิน

การดําเนินการไดขนาดกลุมตัวอยาง
สํารวจและรวบรวมขอมูล
ดานความพึงพอใจ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
วิเคราะหและประมวลผลขอมูล

สรุปผลการประเมินและรายงานผล
รูปที่ 1.1 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการประเมิน

1.5 คําจํากัดความ
ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความพอใจ ชอบใจ ต อการดํ าเนิ นงานของเทศบาลเมื อง อําเภอเมื อง
กาฬสิ นธุ จั งหวั ดกาฬสิ นธุ ทั้ งในส วนของการดํ าเนิ นงานตามภารกิ จ หลั กของเทศบาลและความพึ งพอใจ
ในดานตาง ๆ โดยรวมความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ บริการที่ไดรับ
ซึ่งตีความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม
การบริการสาธารณะ คือ การบริการที่องคภาครัฐตองจัดทําขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหบริการแกประชาชนทุกคน โดยไมเจาะจงเฉพาะเพียงบางคนบางกลุมเทานั้น
1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
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1.6.1 ทราบระดับคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ โดยวัดจากรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
1.6.2 สามารถนําผลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน
1.6.3 สรางมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกสวนเพื่อประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
และองคกร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ทางคณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อใหผลการประเมินที่ไดสามารถนําไปใชพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 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 ลักษณะของการประเมินที่ดี
2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล
2.2.2 การประเมินประสิทธิผล
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น
2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น
2.4.2 หลักการของการปกครองทองถิ่น
2.4.3 องคประกอบของการปกครองทองถิ่น
2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.6 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถิ่น
2.4.7 การปกครองทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล
2.4.8 ขอมูลพื้นฐานสําคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6 กรอบแนวคิด
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
“การประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน” ถือเปน กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากขอมูล
สารสนเทศที่ ได จ ากการวั ดผล การประเมิน มีความสําคัญ ยิ่งในการพัฒ นาชุม ชนทั้งแนวตั้ งและแนวนอน
การพัฒนาชุมชนในแนวตั้ง คือ การพัฒนาที่ยกมาตรฐานการครองชีพ หรือการเพิ่มโอกาสชีวิตของประชากร
ในชุ ม ชน ส ว นการพั ฒ นาในแนวนอนเป น การพั ฒ นาเพื่ อ แพร ก ระจายความเจริ ญ ไปให ทั่ ว ทั้ ง ชุ ม ชน
การประเมิ น มี ก ารพั ฒ นาการเป น ลํ า ดั บ ขั้ น โดยพั ฒ นาการตามแนวคิ ด ฉะนั้ น การประเมิ น จึ ง อาจเป น
การประเมินจากภายนอกซึ่งเปนการตัดสินคุณคาในสิ่งที่ประเมินวาเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายมากนอย
เพี ย งใด หรื อ อาจประเมิ น ภายใน โดยบุ ค ลากรในองค ก รเองเป น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
เนนการประเมินเพื่อพัฒนา (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการประเมิน
จากภายนอก เพื่อไดนําขอมูลสําหรับผูปฏิบัติงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ สําหรับนําไปใชในการปรับปรุงแกไขและประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองตอประชาชนตอไป
2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบวาการทํางานไดผล
อยางไรหรือไม การดําเนินงานแต ละขั้น ตอนมี จุดบกพรองควรแกไขอยางไร ทําใหผูมีสวนร วมรับ ผิดชอบ
สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ทั้งในปจจุบันและการปรับปรุงในอนาคตให
มีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายอยางแทจริงได และไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของการประเมินไว ดังนี้
ไพฑูรย พรหมเสนา (2545 : 23 - 24) ไดกลาวถึงการประเมิน หมายถึงกระบวนการที่มุงแสวงหา
คําตอบคําถามที่วา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวแตตนหรือไมและระดับใด
มีผใู หความหมายของการประเมินไวดังนี้
Crondach (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
หมายถึง การเก็บรวบรวมเพื่อนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
Alkin (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายไววา การประเมินหมายถึง กระบวนการ
ของการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกขอมูลที่เหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปขอมูลเพื่อใหผมู ีอํานาจในการตัดสินใจใชเปนแนวทางในการเลือกทางปฏิบัติตาง ๆ
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 1971, อางถึงในสํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 9) กลาววา
การประเมินผล หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนซึ่งจะชวยการตัดสินใจที่ดี
สําหรับทางเลือกที่เปนไปไดหลาย ๆ ทาง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 : 20-21) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใชดุลยพินิจ
และหรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลที่
วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพื่อ
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 การประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ
เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน
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ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์วามีมากนอยเพียงใด เปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ
โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด
สมหวัง พิธิย านุวัฒน (2544 : 113 - 114) กลาววาในการประเมินคาสิ่งใดก็ตามจะตอง
ประกอบดวย สวนประกอบการ(Performance) ที่ไดจากการวัด กับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการนั้น
โดยการเปรียบเทียบสวนประกอบการที่ไดจากการวัดกับเกณฑการประเมิน
เกียรติกอง คุมไพโรจน (2542 : 11) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ
การวัดผลการทํางานของลูกจางคนหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานที่ประสงคจะไดรับของแตละชิ้นงาน
และนําผลสรุปของแตละชิ้นงานมาแปรคารวม คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช หรือใชไมได
ผุสดี รุมาคม (2542) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่ดําเนิน
ไปอย า งต อ เนื่ อ งในการประเมิ น ผลและบริ ห ารพฤติ ก รรมและผลที่ ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
โดยทั่วไปการประเมินจะถูกดําเนินการโดยผูบังคับบัญชาโดยตรงและผลของการประเมินนี้จะถูกพิจารณา
ทบทวนโดยผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
สรุปไดวา การประเมินผลมีความหมายใน 3 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 เปนการใหความหมายในเชิง
การตัดสินคุณคาจากความคิดเห็นเปนความหมายที่เนนการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยความคิดความรูสึก
ของผู ป ระเมิ น เป น ผู ตั ด สิ น ลั ก ษณะที่ 2 เป น การให ค วามหมายในเชิ ง ตั ด สิ น คุ ณ ค า จากเกณฑ ที่ กํ า หนด
ไมขึ้นอยูกับความคิด ความรูสึก ความรู ประสบการณของผูประเมิน แตขึ้นกับเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา
และลักษณะที่ 3 เปนการใหความหมายในเชิงกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ซึ่งจะเนนความสําคัญ
ของกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ดังนั้นในการประเมินจะตองพิจารณาใหครอบคลุม
ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะข อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ม ส ามารถวั ด ได ใ นเชิ ง ปริ ม าณ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงประเมินในลักษณะที่ 1 เปนการประเมินที่ตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากความคิดเห็น ความรูสึกของประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โดยการเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ที่กํ า หนดไว ทั้ งในด า นปริ ม าณและคุ ณภาพภายในระยะเวลาที่ กํา หนดไว
อยางแนน อน โดยอยูบนพื้น ฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดีย วกั นและใหความเป นธรรม
โดยทั่วกัน

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) ทั้งนี้
เพราะเชื่อวาเมื่อพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานเพื่อใชเปนเกณฑวัด
ความสํา เร็จ ของการทํา งานแล ว วิธีก ารเช น นี้จ ะทํา ให พ นัก งานเกิด ความพึง พอใจในงาน และทํา ให มี
ความกระตือรือรนที่จะทําใหงานบรรลุเปาหมาย ชวยลดความสับสนในการทํางาน เพราะพนักงานจะรูวา
จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย
อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546 : 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญทั้ง
ตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคกรดังนี้คือ
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1. ความสําคัญตอพนักงาน พนักงานยอมตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปน
อย างไรมี คุ ณค า หรื อไม เ พี ย งใดในสายตาของผู บังคับ บัญ ชา มีจุด บกพร องที่ ควรจะต อ งปรั บ ปรุ งหรื อไม
เมื่ อมี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานและแจงผลให พนั กงานทราบก็ จ ะได รั บ รู การปฏิบัติงานเป น อย างไร
หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดที่ควรจะคงไวและสวนใด
ควรจะปรับปรุง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีอยูแลวก็จะไดเสริมสรางใหมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
2. ความสําคัญตอผูบังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ยอมสงผลตอ
การปฏิบัติงานโดยสวนรวมในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จึงมีความสําคัญตอผูบังคับบัญชา เพราะจะทําใหรูวาพนักงานมีคุณคาตองานหรือตอองคกรมากนอยเทาใด
จะหาวิธีสงเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของใตบังคับบัญชาอยางไร ควรจะใหทําหนาที่เดิม
หรื อสั บ เปลี่ ย นโอนย า ยหน า ที่ ไ ปทํ า งานใด จึง จะไดป ระโยชนต อองคกรยิ่งขึ้น หากไม มีการประเมิน ผล
การปฏิบัติงานก็ไมสามารถจะพิจารณาในเรื่องเหลานี้ได
3. ความสํ าคัญตอองคกร เนื่องจากผลสําเร็จขององคกรมาจากผลการปฏิบั ติงานของ
พนักงานแตละคน ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะทําใหรูวาพนักงานแตละคนปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากองคกรอยูในระดับใด มีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง เพื่อองคกรจะไดหาทางปรับปรุง
หรื อจั ด สรรพนั กงานใหเ หมาะสมกั บ ความสามารถซึ่ง จะทํา ให การดําเนิน งานขององคก รเป น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีประโยชนตอการบริหารงานดังที่
กลาวมา หนวยงานตาง ๆ จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นภายในหนวยงานของตน การวาง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ เพื่อปองกันมิให
เกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมาในภายหลังจากที่นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช เชน การตอตาน
จากผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่ประเมิน การไมยอมรับของพนักงานผูรับการประเมิน การไมสามารถสรุปผล
การประเมินไดหลังจากที่ทําการประเมินแลว เปนตน
2.1.3 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วรเดช จั น ทรศร และไพโรจน ภั ท รนรากุ ล (2541 : 9 - 13) ได เ สนอแนวคิ ด และหลั ก
ในการประเมินผลหนวยงานภาครัฐในระบบเปด ไวดังนี้
1. เป น เครื่ อ งมื อ วั ด ความสํ าเร็ จ หรื อ ความล ม เหลวในการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
2. มุ ง เสนอผลลั พธ ที่ ได จ ากการประเมิ น ผล เพื่อ ใช เ ป น แนวทางในการตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น
นโยบายหรือทบทวนปรับปรุงมาตรการตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3. เปนเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ เพื่อมุงหรือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหหลักประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความเปนธรรมและคุณภาพความพึงพอใจ และ
มุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เปนกิ จกรรมทางการเมื องที่ เปดโอกาสให ประชาชนมีสว นรว มในการกํ าหนดนโยบาย
การดําเนินนโยบายและตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายของรัฐ
5. เปนการสงเสริมสิทธิของประชาชนในการรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะตลอดจนสิทธิ
ในการรับรูขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนที่จะดําเนินโครงการ
จากแนวความคิ ด ดั ง กล า วข า งต น สรุ ป ได ว า การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานมี ค วามสํ า คั ญ
ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา และตอพนักงานในการนําผลการประเมินมาพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมาย
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ที่วางไว โดยอาศัยการมีส วนรวมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเพื่อมุงหรือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยมุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1.4 วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผุสดี รุนาคม (2542 อางถึงใน ศิริพร เพ็ชรมณี, ม.ป.ป) ไดกลาววา การประเมินการปฏิบัติงาน
ถูกนํามาใชเกี่ยวกับการตัดสินใจและการใหแนวทางกับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาตามปกติ กําหนด
วัตถุประสงคของการประเมินไวดังนี้
1. วัตถุประสงคดานการประเมิน (Evaluative Objectives) การตัดสินใจที่ปกติธรรมดา
ที่สุ ด ตามวัตถุ ประสงค ดานการประเมิน เกี่ยวของกับเรื่องคาตอบแทนการประเมิน การปฏิบัติงานมักจะมี
ผลกระทบสองสวนตอคาตอบแทนในอนาคตในระยะสั้น การประเมินการปฏิบัติงานจะกําหนดความสามารถที่
จะตองมีเพิ่มขึ้นในปตอไป สวนในระยะยาวการประเมินการปฏิบัติงานจะกําหนดวาพนักงานคนใดจะไดรับ
การเลื่ อนตํ า แหน งซึ่ งได รั บ ค า ตอบแทนเพิ่มขึ้น การตัดสิน ใจเรื่องการเปลี่ย นแปลงตําแหนงงานจะไดรับ
ผลกระทบจากการประเมิน การปฏิบัติงานเชนเดียวกัน เนื่องจากผูบริหารจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อน
ตําแหนง การลดตําแหนง การโยกยาย และการใหออกจากงานการประเมินการปฏิบัติงานยังสามารถถูก
นํ า ไปใช ใ นการประเมิ น ระบบการสรรหา การคั ด เลื อ ก และการบรรจุ พ นั ก งาน โดยการเปรี ย บเที ย บ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกับคะแนนสอบคัดเลือกในขณะที่เปนผูสมัครงาน
2. วัตถุประสงคดานการพัฒนา (Developmental Objectives) การใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เปนความตองการดานการพัฒนาในเบื้องตน เนื่องจากพนักงานเกือบทุกคนตองการที่
จะทราบวาผูบังคับบัญชารูสึกอยางไรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเขา แรงจูงใจที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานไดรับขอมูลยอนกลับที่เสนอแนะเปาหมาย ซึ่งสงเสริมความกาวหนาของงานอาชีพ
ในอนาคต การประเมินการปฏิบัติงานดานการพัฒนาจะมุงไปที่การใหทิศทางกับการปฏิบัติงานในอนาคต
แกพนักงานเปนสําคัญ ขอมูลยอนกลับดังกลาวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนในการปฏิบัติงานที่ผานมา
และกําหนดวาพนักงานควรจะใชแนวทางใด เพื่อที่จะปรับปรุงใหดีขึ้น ผลที่ไดจากการประเมินการปฏิบัติงาน
ที่จ ะมีอิทธิพลตอการตั ดสิ น ใจเกี่ ยวกั บการฝกอบรมและการพัฒ นาพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงาน
ที่ ต่ํ ากว า ค า เฉลี่ ย อาจจะส ง สั ญ ญาณใหเห็ น ถึง พฤติ กรรมของพนัก งานที่จ ะตองทํ าให มีจุด แข็ง โดยอาศั ย
การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาจะตองแยกปญหาการปฏิบัติงานและ
นอกการปฏิ บั ติ ง านผู บั ง คั บ บั ญ ชาจะต อ งแยกป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป น ผลจากการขาด
ความสามารถหรือทักษะออกจากปญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ
2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน
แนวคิดและรูปแบบการประเมินชวงแรก ๆ ไดมีการนํามาใชในการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา อาทิ ไทเลอร ครอนบาค เปนตน จนกระทั่งไดมีนักประเมินรุนใหม ๆ ที่มีความพยายามที่จะ
พัฒนาแนวคิดและรูปแบบการประเมินใหอยูในลักษณะทั่ว ๆ ไปที่ผูประเมินจะสามารถเลือกไปประยุกตใชใน
การประเมินโครงการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ไดนําไปใชในการประเมิน
โครงการที่สําคัญและไดนําเสนอในที่นี้มีดังนี้ (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 86 - 91)
1. แนวคิดรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation Idrologiesand
Model) สคริ พ เวน ได กํ า หนดความหมายของการประเมิ น “การประเมิ น เป น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การรวบรวมขอ มูล การตัด สิน ใจเลือ กใชเ ครื่อ งมือ เพื่อ การเก็บ รวบรวมขอ มูล และการกํา หนดตัว ชี้วัด
และเกณฑการประเมิน” โดยไดจําแนกประเภทของการประเมินออกเปน 2 ประเภท ไดแก
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การประเมินยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินที่ใชเปาหมายของโครงการเปนเกณฑ
ในการพิจารณาวาการดําเนินการนั้นบรรลุเปาหมายของโครงการหรือไมโดยแบงการประเมินเปน 2 ระยะ คือ
(1) การประเมิ น ระหว า งดํ า เนิ น การ (Formative Evaluation) มี เ ปา หมายของ
การประเมิน เพื่อหาขอ ดี ขอบกพรองที่เ กิดขึ้น ในระหวางการดําเนิน โครงการ เพื่อนํา ไปไวเ ปน แนวทาง
ในการพัฒนาการดําเนินการโครงการระยะตอไป
(2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) มีเปาหมาย คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้น
เมื่อโครงการสิ้นสุดแลว ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดคุณคาความสําเร็จของโครงการ ที่จะสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
การประเมิ นที่ ไม ยึ ดเปาหมายเปน หลัก เปน การประเมิน ที่ไมไดมุงเนน เฉพาะผลผลิตที่
เกิดขึ้นตามเปาหมายเทานั้น แตจะนําผลกระทบอื่น ๆ มารวมพิจารณาในการตัดสินคุณคาดวยระบบคุณธรรม
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของการวิ จัยเชิงคุณภาพ ที่สามารถรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากกลุมเปาหมาย
ที่มีความซับซอน ดังนั้น การประเมินตามแนวทางนี้ควรที่จะมีการออกแบบการประเมินใหมีความยืดหยุน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณคาอันจะชวยสงเสริมใหการประเมินโครงการมีประสิทธิภาพ ในสวนที่จะใช
ขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองกับความเปนจริงมากกวา แตมีความยุงยากที่เกิดขึ้น คือ การพิจารณาอยาง
ครอบคลุมในการดําเนินการโครงการใด ๆ ที่ตัวชี้วัด เกณฑ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินจะระบุเป น
แนวทางที่ชัดเจนไดคอนขางยากนอกจากนี้ สคริพเวน ไดจําแนกการประเมินตามสิ่งที่ประเมินออกเปน 2
ลักษณะ ไดแก
(1) การประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่งที่
เกี่ ย วข อ งกั บ โครงการ อาทิ จุ ด ประสงค โ ครงการ เนื้อ หา หรื อประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใช เป น ต น
ซึ่งอาจกลาวไดวาการประเมินวิธีการนี้เปนการประเมินเพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มดําเนินการโครงการ
(2) การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) เปนการประเมินในสวนที่ผลของ
การดําเนินโครงการมีตอผูรับบริการจากโครงการ
2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเสตก (Stake’s Concepts and model of
Evaluation) เสตก ไดกลาวถึงการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายแลวนํามา
จัด ให เ ปน ระบบที่มี่ความหมายในการประเมิน โดยไดนําเสนอรูป แบบการประเมิน เคาทิแนนซ (Stake’s
Countenance model) โดยไดกําหนดการประเมินเปน 2 มิติ ไดแกมิติที่ 1 มิติในแนวตั้ง จําแนกออกเปน 3 สวน
ไดแก
1. สิ่งนํา (Antecedents) หมายถึง สภาพของสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูแลวกอนที่จะดําเนินการ
โครงการ
2. การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง การดําเนินการของโครงการตามจุดประสงคที่
กําหนดไว
3. ผลผลิต (Outcome) หมายถึง ผลที่เ กิด ขึ้น จากการที่มีก ารดํา เนิน การโครงการ
มิติที่ 2 มิติในแนวนอน ที่จําแนกออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 สว นของการบรรยาย (Description) หมายถึง สภาพที่เ กิดขึ้น จริงหรือที่
ตองการใหเกิดขึ้นที่สามารถสังเกตได จําแนกออกเปนสวนยอย ๆ 2 สวน ไดแก
ความมุงหมายที่คาดหวัง หรือตองการใหเกิดขึ้น
ผลที่เกิดขึ้น
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ส ว นที่ 2 ส ว นของการตั ด สิ น (Judgment) หมายถึ ง สภาพของการตั ด สิ น ใจ
เชิงประเมินจําแนกออกเปนสวนยอย ๆ 2 ลักษณะ ไดแก
มาตรฐาน ที่กําหนดขึ้นเพื่อเทียบผลที่เกิดขึ้นวามีคุณภาพในระดับใด
การตัดสินใจ เปนการนําผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งเสตกได
นําเสนอความสัมพันธและสอดคลองของการใชเมตริกทั้งสอง
3. แนวคิดการประเมิ นของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) “การประเมิน”
ตามความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผลขอมูล และการจัดระบบสารสนเทศ
ที่มีประโยชนเพื่อนําเสนอขอมูลตอผูมีอํานาจการตัดสินใจ หรือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการเลือก
การดําเนินการโครงการ ซึ่งอัลคินไดจําแนกการประเมินตามจุดประสงคของการใชผลการประเมินเปน 4 สวน
ไดแก
การประเมิ น ระบบ เพื่อกําหนดจุดประสงคของโครงการ เปน การประเมินกอนเริ่ม
ดําเนินโครงการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
การประเมินวางแผนโครงการ เปนการประเมินเพื่อหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะสงเสริม
ใหการดําเนินการโครงการใหบรรลุจุดประสงค
การประเมิ นระหวางดําเนิน การ เปนการประเมินเพื่อพิจ ารณาการดําเนิน โครงการ
เปนไปตามแผนที่กําหนดใหหรือไม หรือการดําเนินการอยูในขั้นตอนที่ควรจะเปนมากหรือนอยเพียงใด
การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นางาน เป น การประเมิ น เพื่ อ แสวงหารู ป แบบแนวทาง หรื อ
ขอเสนอแนะ ในการที่จะสงเสริมใหโครงการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพการประเมินเพื่อรับรองผลงาน
ยุบ ขยาย หรือปรับ เปลี่ย นโครงการ เปน การประเมิน หลังจากสิ้น สุด โครงการที่เปน แนวคิดพื้น ฐานของ
การประเมินโครงการแตยังขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทําใหแผนการเผยแพรยังอยูในวงแคบ ๆ เทานั้น
4. แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation) โพรวัสไดกลาวถึง
ความหมายของการประเมินวา เปนการกําหนดเกณฑ มาตรฐาน และการคนหาชองวางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้น
จริ ง กั บ เกณฑ ม าตรฐาน เพื่ อ เป น ใช เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ข อ บกพร อ งของโครงการ และนํ า รู ป แบบการประเมิ น
ความสอดคล องที่ เ ปน กระบวนการของการเปรีย บเทีย บความแตกตางของผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น จริงกับ
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นทุกขั้นตอน และจะมีการพิจารณาความแตกตางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง แกไขการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพซึ่งโพรวัสไดจําแนกขั้นตอน
ของการประเมินโครงการประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
การบรรยายโครงการ เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการที่ตองการประเมิ น ไดแก
ปจจัยเบื้องตนกระบวนการ และผลผลิต
การประเมินการดําเนินการของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการโครงการเปน
อยางไร และมีอะไรบางที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ
การประเมินกระบวนการของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการของโครงการวาได
บรรลุจุดมุงหมายในแตละสวนมากหรือนอยเพียงใด
การประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อตรวจสอบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมายของ
โครงการ
การประเมิ น ค า ใชจา ยและผลกํา ไร เพื่อ เปรีย บเทีย บคา ใชจา ยกับ ผลที่ไ ดรับ วา
มีความสมเหตุ สมผลกันมากหรือนอยเพียงใด
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5. แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPPModel)
สตัฟเฟลบีม กลาววา “การประเมิน เปนกระบวนการของการระบุ หรือขอกําหนดขอมูลที่ตองการ รวมทั้ง
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหใหเกิดสารสนเทศที่มีประโยชน
เพื่อนํ าเสนอสําหรั บใช เปน ทางเลือกในการตัดสินใจ” โดยมี แนวความคิดพื้นฐานการดํ าเนิ นกิจ กรรมของ
โครงการ การตัดสินใจ การประเมินโครงการ
การประเมิ น สภาวะแวดล อ ม (Context Evaluation : C) เป น การประเมิ น ก อ น
การดําเนินโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการประเด็นปญหา และ
ความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของความพอเพียงของทรัพยากร อาทิ จํานวนคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณรวมทั้งเทคโนโลยี
และแผนการของการดําเนินการโครงการ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน เพื่อหาขอบกพรอง
ของการดําเนินการ จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน
การประเมินผลที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้ นกับจุดประสงคของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิ ก ขยาย หรื อ
ปรับเปลี่ยนโครงการนอกจากนี้ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decision) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูล
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใขในกําหนดจุดประสงค ของโครงการใหส อดคลองกับ แผนการ
ดําเนินการ
2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decision) เปน
การตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผน
และปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (ImplementingDecision)เปนการตัดสินใจ
ที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการเนินการใหเปนไปตามแผนและปรับปรุง
แกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เปนการตัดสินใจที่ใช
ขอมูลจากการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ ลมเลิก หรือปรับขยายโครงการที่จะนําไปใชใน
โอกาสตอไป
สมคิด พรมจุย (2544) สุพักตร พิบูลย (2544) และธเนศ ขําเกิด (2545) ไดเสนอการ
แบงรูปแบบการประเมินออกเปน 3 กลุม คือ
1) รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบที่เนน
การตรวจสอบผลที่คาดหวังวาเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมายเปนหลัก
ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler) ครอนบาค (Cronbach) เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) เปนตน
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2) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgemental Evaluation Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของโครงการ
ไดแก รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) สคริฟเวน (Scriven) โพรวัส (Provus) เปนตน
3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ(Decision-Oriental Evaluation) เปนรูปแบบ
การประเมิ นที่ มีจุ ดมุ งหมายเพื่ อให ไดขอมูล และขาวสารตางๆ เพื่อชว ยใหผูบ ริห ารในการตัดสิน ใจเลือก
ทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของเวลช (Welch) สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)
อัลคิน (Alkin) เปนตน
การฝ กอบรมเป น กระบวนการเรีย นรูเพื่อใหผูรับ การอบรมไดเพิ่มพูน ประสบการณดานความรู
ความเขาใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น
2.1.6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คูมือการประเมิ น ผลการปฏิบัติร าชการ (2551 : 26) การประเมิ น ผลการปฏิบัติงานนั้น
ประกอบด ว ยการประเมิ น ป จ จั ย อย า งน อ ย 2 องค ป ระกอบ ได แก การประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ของงานและ
การประเมิน สมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้งสององคประกอบจะถูกนํามาใชในการคํานวณสรุป
คะแนนผลการปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานนั้ น โดยพื้ น ฐานเป น การประเมิ น ที่ พิ จ ารณาจาก
ผลการปฏิ บัติงานที่ เกิด ขึ้นจริงในรอบการประเมิน วาไดตามคาเปาหมาย (Goal) มากนอยเพี ยงใดทั้งนี้
ผูปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานไดผลที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
สูงกวาผูที่ปฏิบัติไดผลที่ดอยกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key
Performance Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพื่อเปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานงของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผล ภายหลังจากที่ผูปฏิบัติจน
ครบรอบการประเมินแลวก็ประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริงกับเกณฑคาเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปนคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
การตั้งตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) จากบนลงลางเปนการกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานโดยการทยอยกําหนดจากระดับสูงไปสูระดับตาง ๆ การดําเนินการโดยวิธีนี้
จะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระดังสูงสุดของหนวยงานเปน จุดตั้งตนจากนั้นจะกระจาย
ตัวชี้วัดลงไปสูหนวยงานและบุคลากรตามระดับชั้นตาง ๆ จากผูบริหารระดับกรมไปสูผูบริหารระดับกองหรือ
สํานั กไปสูร ะดั บ ฝ าย และผูป ฏิ บั ติ งานระดั บ ตาง ๆ การถายทอดตัว ชี้วัดผลสําเร็จ ของงานจากบนลงลาง
เปนแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่วา ผลสําเร็จขององคกรหรือหนวยงาน คือ ผลรวมของความทุมเทของ
ผูปฏิบัติทุกคนในหนวยงาน การที่ผูบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคที่
วางไวนั้ นจําเป นตองไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งผูใต บังคับบัญชาควรจะตอง
ปฏิบัติไปในเปาประสงคของตนที่มีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามเปาประสงคของผูบังคับบัญชา ซึ่งที่สุด
แล ว จะร อยรวมขึ้ น ไปผลั กดั น ความสํ า เร็จ ของหนว ยงานนั่น เอง ดว ยเหตุนี้ ตัว ชี้วัดและคาเปาหมายของ
ผูบังคับบัญชาควรถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตาง ๆ ไลเรียงตามลําดับชั้นในองคกร การถายทอดตัวชี้ววัดผล
สําเร็จของงานจากบนลงลาง สามารถกระทําไดดวย 3 แนวทาง
1. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง
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บางดาน

2. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานโดยแบงคาตัวเลขเปาหมาย
3. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเพียง

เมื่อไดถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง พรอมคาเปาหมายแลวผูปฏิบัติงานจะ
ทราบถึ งตั ว ชี้ วั ดและค า เป า หมายในงานที่ตนเองรับ ผิดชอบ ซึ่งเชื่ อมโยงกั บ เปาหมายของผูบั งคับ บัญชา
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไป ในกระบวนการประเมิ น ผลการฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ก็ ใ ห พิ จ ารณาผลสํ า เร็ จ ของงาน
ที่เกิดขึ้นจริงตามตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไวก็จะไดคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
2. การประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ผูปฏิบัติแสดงออก
ในระหวางการปฏิ บัติงาน อัน เป นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน ภายในจิ ตใจที่ สงผลตอความสําเร็ จใน
การปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงดวยดี การประเมินสมรรถนะก็คือ การประเมินวา
ผูปฏิบัติงานนั้น ๆ ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะที่ควรจะเปนของตําแหนงนั้นหรือไมประการใด
หากผู ป ฏิ บั ตินั้ น ได แสดงให เ ห็ น ถึ งพฤติก รรมอยางนอยเทา กับ พฤติกรรมที่ ควรจะเป น แล ว ยอ มถือ ไดว า
ผูปฏิบัตินั้น ๆ มีสมรรถนะไดตามตําแหนงที่รับผิดชอบ การที่ทําไดตามพฤติกรรมที่ควรจะเปนหรือไมนั้ น
ยอมสงผลถึงผลการปฏิบัตินั้น ๆ
การนํ า แนวคิ ด ของสมรรถนะไปใช ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรบุ ค คล กระทํ า ได
โดยการจัดสรางเปนพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึง
พฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะในแตละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะตาง ๆ การประเมินสมรรถนะเปนการนํา
พจนานุกรมสมรรถนะมาใชกับการประเมินโดยนําพฤติกรรมที่ระบุไวในสมรรถนะในแตละเรื่องมาใชเป น
เกณฑในการประเมิน
2.1.7 ลักษณะของการประเมินที่ดี
การประเมินงานเกี่ยวกับการประเมินผล นับ วามีความสํ าคัญซึ่งผลของการประเมินมีความ
นาเชื่อถือ มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับและเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการยอมรับผลการประเมินเพื่อนํา
ขอมูลไปปฏิบัติและดําเนินการตอไป ดังนั้น การประเมินที่ดีจะตองมีลัษณะดังที่ บุญธรรม จิตอนันต (2540 :
91-92) สรุปไวดังนี้
1. มีความเที่ยงตรง (validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) คือ
ขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงคของการประเมิน
2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) คือ ผลของการประเมินสามารถนําไปใช
ไดกับการฝกอบรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับการฝกอบรมที่ประเมิน
3. มีความเชื่อมั่น (Reliability) คือขอมูลที่ได รวมถึงผลการประเมินมีความคงเสนคงวา
ไมวาใหใครเก็บขอมูลและแปลขอมูล
4. มีความตรงตามวัตถุประสงค (Objectivity) คือ วิธีดําเนินการประเมินผลการประเมิน
มีความชัดเจน ผและมีผลการประเมินผลที่ตรงกันและมีความเขาใจตรงกัน
5. มีความครอบคลุม เรื่องที่ตองการประเมิน อยางครบถว น คือ สามารถประเมิน ผล
การประเมินครอบคลุมตามเนื้อหาไดโดยมุงเนนความครอบคลุมประเด็นที่ประเมิน
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6. มีความสะดวก และประหยัด อีกทั้งมีความเปนไปไดสูง
7. ตองใหผลประเมินเปนที่ยอมรับ (Creditability) ของทุกฝายที่เกี่ยวของ คือ ผลการประเมิน
ควรมีความนาเชื่อถือ ตรงตามและสอดคลองกับความเปนจริงของสถานการณหรือเรื่องที่ตองการศึกษา
8. ตองใหผลการประเมินแกผูบริหารไดทันทวงที (timeliness)
9. ใชเวลาในการเก็บขอมูลจากการประเมินใหนอยที่สุด
10. มีการผสมผสานกับกิจกรรมการประชุมมากที่สุด
11. มีก ารวางแผนการประเมิน ตลอดจนกํา หนดแผนการประเมิน (evaluation
schedule) เปนขั้นตอน
2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จะมีประโยชนตอการบริหารงานบุคคลขององคกรมากนอย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวา ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ออะไรและองคกรไดนําผล
การประเมิ น ไปใช ป ระโยชน อ ย า งจริ ง จั ง หรื อ ไม โดยทั่ ว ไปประโยชน ที่ พึ ง ได รั บ จากการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานซึ่งนักวิชาการหลายทาน (อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกรม, 2539 ; ผุสดี รุมาคม, 2542 ;
อางถึงในอัญชลี บุญชว ยเหลือ, 2551, หนา 11) ไดกลาวไวดังนี้ ทําใหการพิจ ารณาความดีความชอบ
การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยายและการไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม
1. ทําใหการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยายและ
การไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม
2. ทําใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. ใชในการกําหนดโครงการเพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรไดตามเปาหมาย
4. ทําใหพนักงานทราบจุดเดนจุดดอยของตัวเองและทราบวาตนเองอยูในระดับใด
5. เปนเครื่องจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ
6. สงเสริมความเขาใจและสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ
7. ใชขอมูลในการจัดทําแผนดานบุคลากรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
8. ชวยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
9. ชวยแกไขขอผิดพลาดในการออกแบบงาน
2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการฏิบัติงานนั้น แมวาผูประเมินจะทราบถึงรูปแบบวิธีการประเมินอยางแจมชัด
บางครั้งก็ยังพบปญหาและขอบกพรอง อาจเกิดจากระบบรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงตองพิจารณา
อยางรอบครอบ
เคสเตตเตอร (Castetter, 1976 อางถึงใน วาสนา จันทรแสงสวาง, 2548, หนา 18) เสนอถึง
ปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบทั่วไปมี 12 ประการ
1. การประเมินมุงที่บุคลิกภาพของแตละบุคคลแทนที่จะมุงการทํางานหรือผลงาน
2. เครื่องมือในการประเมินขาดความเที่ยงตรง
3. มีความลําเอียงในการประเมิน
4. การประมาณคามักจะไดรับอิทธิพลจากองคกร
5. ระบบการประเมินไมครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน
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6. ผลจากการประเมินไมไดนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร
7. การประเมินแบงเปนสวนๆ เมื่อรวมกันแลวไมสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของบุคลากร
8. บุคลากรไมเขาใจในเกณฑการประเมินตอตานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
9. การปฏิบัติงานไมไดถูกประเมินเพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายองคกร
10. ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการประเมินระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน
11. วิธีการประเมินไมเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
12. วิธีการประเมินไมสงเสริมความพึงพอใจหรือความตองการระดับสูงของบุคลากร เชน
ความคิดสรางสรรค ความกลาแสดงออก
ทางดานนักวิชาการไทย อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539, หนา 87-104 อางถึงใน
สมศักดิ์ ชื่นขํา, 2548, หนา 24 - 29) ได กลาวถึง การประเมินผลการฏิบัติงานของบุคลากรมีขอจํากั ด
อันเปนอุปสรรคหลายประการ ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.1 ระบบการประเมิน เปนขอจํากัดเกี่ยวกับระบบการประเมินเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การวางระบบและดําเนินการใหเปนไปตามระบบที่กําหนดไวมีดังนี้
1) ผูบริหารรีบรอนในการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองการแสดงให
เห็นวาหนวยงานที่ตนบริหารอยูนั้นเปนหนวยงานที่ทันสมัยมีการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบจึงใจรอน
เร งดํ าเนิ น การขาดความรอบครอบในการทํางาน เมื่อดําเนินการใชร ะบบและเกิดปญ หาที่จะตองดําเนิน
ปรับปรุงแกไข จึงมีความยุงยากในการดําเนินการเพราะผูเกี่ยวของกับระบบการประเมินและผูรับการประเมิน
ตางคุนเคยกับระบบการประเมินที่ไดดําเนินการไปแลว
2) การนําระบบการประเมินที่จัดทําไวสําเร็จรูป (Tailor Made) มาใชอยางไม
เหมาะสมโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะและความตองการขององคกรที่มีความแตกตางกันอาจจะเปนผลมา
จากองคกรขาดผูมีความรูเขาใจในการประเมิน หรืออาจเปนในกรณีการวางระบบการประเมินเปนไปตาม
ความตองการหรือวัตถุประสงคของผูบริหาร แตไมสอดคลองกับลักษณะขององคกร
3) มีแตระบบแตไมไดดําเนินการใหเปนไปตามระบบ ไมไดนําระบบมาใชประโยชน
อยางจริงจัง หรือนํามาใชเพียงครั้งคราวไมสม่ําเสมอ
4) ถูกแทรกแซงสิทธิในการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทางออมโดยพนักงาน
หรือคณะกรรมการลูกจางหรือสหภาพแรงงานทําใหขาดความโปรงใสไมตรงไปตรงมา
1.2 วัตถุประสงคของการประเมิน ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคการประเมินมีวัตถุประสงค
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาก แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคการประเมินที่แตกตางกันออกไป
ทําใหเปนเรื่องยากที่ทุกหนวยงานในองคกรเห็นพองตองกันและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 วิธีการประเมิน
1) ขอจํากัดของวิธีการประเมินแตละแบบที่ใหผลลัพธแตกตางกัน
2) วิธี การประเมินที่องคกรหรือหนว ยงานเลือกใชอาจไมเหมาะสม ไมสามารถใช
ประเมินไดอยางครอบคลุมในวัตถุประสงคตาง ๆ เนื่องจากในองคกรหรือหนวยงานเห็นวาเปนการสิ้นเปลือง
เวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน
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3) วิธีการประเมินบางวิธีมีขอจํากัดเกี่ยวกับกลุมคนที่จะใชในการประเมิน
4) ทักษะและประสบการณในการประเมินของผูประเมิน
1.4 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีขอจํากัดดังนี้
1) แบบการประเมินมีความยืดหยุนนอย มีขอจํากัดในการปรับใชลักษณะงานตาง ๆ
มีรายการ หรือหัวขอในการประเมินไมครอบคลุมพฤติกรรมและปฏิบัติการไดทั้งหมด
2) ภาษาที่ใชในการประเมินมีลักษณะกํากวม คลุมเครือ ซึ่งอาจทําใหมีความหมาย
แตกตางกันไปตามทัศนะของผูประเมินแตละคน ทําใหผูประเมินอาจตีความหมายตามอําเภอใจของตนหรือ
ประสบการณของตน
3) แบบประเมินแตละแบบตางมีขอดีและขอจํากัดในตัวเอง โดยขึ้นอยูกับการกําหนด
นิยามของเกณฑท่ีใชเปนมาตรฐานในการประเมิน โดยปลอยใหขึ้นอยูกับความคาดหวังของผูบังคับบัญชาที่
ประเมิน
4) มาตรฐานงานกําหนดไวในการประเมินอาจไมเหมาะสมหรือต่ําเกินไปที่จะใช
5) วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
6) แบบประเมินลาสมัยไมเหมาะสมที่จะใชในการแสดงความคิดเห็นที่ทําให
7) ทราบขอมูลเพียงบางสวนแตไมอาจบอกรายละเอียดตาง ๆ ไดทั้งหมด
2. ผูเกี่ยวของกับการประเมิน มีขอจํากัดดังนี้
2.1 ผูบริหารระดับสูง
1) ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขาดความรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการประเมิน
2) ผูบ ริหารระดับสูงไมสนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
2.2 ผูประเมิน
1) ผู ป ระเมิ น ขาดความรู ค วามเข า ใจในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตน
ในการประเมินผลการปฏิ บัติงานมีความออนแอ และไมกลาที่จะรับผิดชอบ ทํ าใหการประเมินผลออกมา
ในระดับกลาง
2) ผูประเมินมีความลําเอียง พิจ ารณาประเมินเฉพาะพฤติกรรมที่ เกิดขึ้น โดยมิได
คํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินที่ผานมา ตลอดระยะเวลาที่ประเมินหรือฝงใจกับพฤติกรรม
เดน ๆ หรือขอบกพรองเพียงครั้งเดียวหรือบางสวนที่เกิดขึ้น
3) ผูประเมินกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวสูงจนเกินไป เนื่องจากใชตนเองเปน
มาตรฐาน หรือมีความคาดหวังในผลการประเมินของผูถูกประเมินไวสูงมาก จึงมีความรูสึกวาไมมีผูถูกประเมิน
คนใดปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว ขอผิดพลาดนี้จึงเปนขอผิดพลาดในลักษณะการประเมินที่ตั้ง
มาตรฐานไวสูงเกินไป
4) ผูประเมินไมตองการมีขอขัดแยงกับผูถูกประเมิน จึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูถูกประเมินโดยใชพิจารณาผลการปฏิบัติ งานเฉพาะดานดีของผูถูกประเมินเปนหลั ก ไมพิจารณาหรือให
ความสํ า คั ญ ต อการปฏิ บั ติ งานที่ เ ป น ข อบกพรอง ขอผิด พลาดจากประเมิ น นี้เป น การประเมิน ในลักษณะ
หลวม ๆ เพื่อใหผูไดรับการประเมินมีความพอใจ
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5) ผู ป ระเมิ น ขาดความรู ค วามเข า ใจในแนวคิ ด ที่ ถูก ต องเกี่ย วกับ การประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน มีความโนมเอียงที่จะประเมินผลผูถูกประเมินในระดับสูงเกินความเปนจริงประทับใจ ลักษณะเดน ๆ
ในตัวผูถูกประเมินในแบบใชความประทับใจบางเรื่องเปนหลัก
6) ผูประเมินไมชอบลักษณะการปฏิบัติงานบางอยางหรือไมชอบลักษณะพนักงานบางคน
เมื่อผูถูกประเมิ นไปปฏิบั ติงานในลักษณะเชน นั้น ผูประเมิน ก็จ ะประเมิ นการปฏิ บัติ งานของผูถูกประเมิน
ออกมาในทางลบทั้งหมด
7) ผูประเมินมีแนวโนมที่จะประเมินผูถูกประเมินบางคนต่ํากวาที่ควรจะเปนโดยมี
สาเหตุ จ ากการคาดหวั ง สู ง ต อ ผลปฏิ บั ติ ง าน หรื อ อะไร ๆ ที่ แ ตกต า งไปจากผู ถู ก ประเมิ น ข อ ผิ ด พลาดนี้
เปนการเห็นไมดีไปทั้งหมด
8) ผูประเมินไมตระหนักถึงความสําคัญของประโยชนหรือคุณคาของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จึงประเมินตามความรูสึกมากกวาการใชขอมูลเปนพื้นฐานขอผิดพลาดนี้ จึงเปนการประเมิน
แบบใชความรูสึกมากกวาขอมูล
9) ผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินโดยนําตัวเองไปเทียบเคียง
ดวยจึงไมอาจแยกการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามงานในหนาที่ของผูถูกประเมินได ขอผิดพลาดการ
ประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการนําเอาตนเองเขาไปแขงขันดวย
10) ผู ป ระเมิ น ใหความสําคัญ หรือคํานึงถึงอายุงานของผูถูกประเมิน เปน หลักโดย
ตั้งสมมติฐ านว าผู ถูกประเมิ น ที่ มีอายุ งานมากจะสามารถทํางานไดดีมีป ระสิทธิผล เพราะมี ป ระสบการณ
ในการทํางานมาก ขอผิดพลาดของการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการใหความสําคัญในเรื่องอายุเปนหลัก
11) ผูประเมิน มีอคติหรือสมมติฐานที่ผิด ๆ ตอผูถูกประเมินในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปราง
หนาตา เชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ วรรณะ ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้ จึงเปนการที่อนุมานจากความคิด
12) ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินตามแนวทางที่ตัวเองเขาใจ
กลาวคือ เมื่อผูประเมินเขาใจวาตนเองเปนอยางไรก็พยายามคาดคะเนหรือจินตนาการผูอื่นไปในทํานองเดียวกัน
ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการประเมินที่เห็นวามีอะไรที่เหมือนกันก็จะดีไปหมด
13) ผูประเมินเนนหรือคํานึงถึงผลลัพธที่จะติดตามมาภายหลังการประเมินมากเกินไป
โดยคิ ด ว า หากให ค ะแนนการประเมิ น อยู ใ นเกณฑ ต่ํ า แล ว อาจเป น การทํ า ลายหรื อ บั่ น ทอนอนาคตของ
ผู ถูกประเมิ น ที่ ได รั บ การประเมิ น เมื่ อมีการพิจ ารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงหรือการขึ้น ประเมิน คาจาง
เงินเดือน ประจําป ขอผิดพลาดนี้เปนแบบที่ผูประเมินมีแรงจูงใจต่ําที่จะประเมินตามความเปนจริง
14) ชวงเวลาที่ผูประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินเพื่อเก็บ
ขอมูลไวอางอิงประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลตอการใหคะแนนประเมินความผิดพลาดดังกลาว
เปนการประเมินที่เก็บขอมูลไมถูกกาลเทศะ
15) อิทธิพลของหนวยงาน (Organizational Influence) ปญหานี้เกิดจากการที่
หัวหนาหนวยงานบางคนซึ่งเปนผูประเมิน ตองการใหหนวยงานของตนเดนกวาหนวยงานอื่น จึงใหคะแนน
ผูป ฏิ บั ติงานทุ กคนซึ่งเป น ผู ถูกประเมิน สูง เพื่อการแสดงวาตนเองมีความสามารถในการบริห ารมากกวา
หนวยงานอื่น
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16) ผูประเมินขาดทั กษะความชํานาญในการสื่อสารใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
(Feedback) และการแจงผลหรือหารือผลการปฏิบัติงาน (Performance Interview) กับผูถูกประเมินทําให
การประเมินผลการปฏิบัติงานประสบความลมเหลวหรือเกิดผลในทางลบตอความรูสึกของผูถูกประเมินที่ไดรับ
จากการประเมิน
2.3 ผูถูกประเมิน
1) ผู ประเมิ นไม มี โอกาสที่ จะได รั บการฝ กอบรมจึ งขาดความรู ความเข าใจที่ ถู กต อง
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผลการประเมินไมเปนที่พอใจก็ไมยอมรับในผลการประเมิน
2) ในบางหนวยงานถือวาการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินเปนความลับผูถูกประเมิน
จึงไมไดตองการเปดเผยใหทราบถึงรายละเอียดในการประเมิน
3) ผู ถูกประเมิ น มีทัศนคติไมดีตอการประเมิน ผลการปฏิบัติง าน ขาดศรัท ธาและ
ความเชื่อมั่นในระบบการประเมิน
4) ผูถูกประเมินมีความขัดแยงกับผูประเมินจะมีความรูสึกวา ผูประเมินมีความลําเอียง
ในการประเมิน ดังนั้น ผูถูกประเมินจึงมักไมยอมรับในผลการประเมินนั้น
5) ผูถูกประเมินไมเห็นดวยกับวิธีการประเมิน เมื่อผลการประเมินที่ได รับไมตรงกั บ
ความคาดหวัง จึงคิดวาวิธีการประเมินไมนาเชื่อหรือไมเที่ยงตรง
6) การต อต า นจากผู ถู ก ประเมิ น ซึ่ ง เป น สั ญ ชาติ ญ าณของมนุ ษ ย เ ป น สิ่ ง ที่ ย ากจะ
เปลี่ยนแปลง ผูถูกประเมินอาจแสดงออกโดยการไมใหความรวมมือในการประเมินหรืออาจปดบังซอนเรน
7) ความเขาใจผิ ดบางประการของผู ถูกประเมิน ส วนใหญเข าใจว าการประเมินผล
การปฏิ บั ติงานจะต องมี คนดี ที่สุ ดและความเลวที่สุด ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถูกมองวาเปน
การคุกคามใหผูที่ตองการไดผลการประเมินที่ดีที่สุด จะตองเหยียบย้ําผูอื่นใหดอยกวาตนเอง
3. วัฒนธรรมขององคการ มีขอจํากัดดังนี้
3.1 องคกรมีความแตกตางในระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับสูงนอยในขณะที่
การประเมินตองการจําแนกผลการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ เพื่อเปนหนทางใหพนักงานระดับลางสามารถ
กาวไประดับสูงขึ้นได
3.2 การบริหารงานนั้นมีเวลาและทรัพยากรที่คอนขางจํากัด ในขณะที่การประเมินตอง
ใชเวลานาน ในขณะที่การประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
3.3 องคกรยึดระบบอาวุโสและใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน
ในขณะที่การประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
3.4 ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการปฏิบัติงานในองคกรไมสามารถแยกแยะไดวา
ผลการประเมินงานเปนของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในขณะที่การประเมินตองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
แตละคน
3.5 ความคิดหวังตอระดับและลําดับของการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปคอนขางรวดเร็ว
ในสภาพแวดลอมที่ผันแปร ในขณะที่การประเมินตองการขอมูลที่เปนปจจุบันใหเปนที่เชื่อถือได
2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล
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คําวาประสิทธิผลมีนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศไดใหความหมายไวหลากหลายบางคนกลาว
วาประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พยายามรักษาตนทุนใหคงที่ แตบางคนก็กําหนดความหมาย
ไววา ประสิทธิผล หมายถึง อัตราสวนระหวางผลผลิตและสิ่งที่ปอนเขาไป ซึ่งอาจจะเปนเงินทุน วัตถุดิบหรือ
แรงงานก็ได (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 185) คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาและขอนําเสนอ ดังตอไปนี้
พิทยา บวรวัฒนา (2528, อางในพูลศักดิ์ อินทรโยธา. 2538 : 42) เห็นวาประสิทธิผลขององคการ
เปนเรื่องของการพิจารณาวา การประสบความสําเร็จไดเพียงใดในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือสภาพ
ขององคการที่ตั้งใจหรือปรารถนาใหเกิดขึ้น
สมพงค เกษมสิน (อางใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ. 2536 : 21) ไดใหความหมายของประสิทธิผล
หมายถึ ง การพิจารณาผลการทํ างานที่ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมายไวเปนหลัก เปนเรื่องของ
การนําเอาผลงานที่สําเร็จดังที่คาดหวังมาพิจารณาและความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจาก
การปฏิบัติงานที่ไมประหยัด หรือไมมีประสิทธิภาพได
มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 7) ไดใหความเห็นวาประสิทธิผลขององคกรหมายถึงความสามารถ
ขององคกรในการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา สมาชิกเกิดความพึงพอใจ
ในงานและองคกรโดยรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อดํารงอยูตอไปได
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540 : 79) ไดใหความหมายของประสิทธิผลเปนความสามารถในการบรรลุ
วัต ถุป ระสงค หรือ เปา หมายของนโยบาย การพิจ ารณาทางเลือ กโดยใชป ระสิท ธิผ ลเปน เกณฑทํา ได
โดยการวิเคราะหทางเลือกนั้นวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค
สํานักงบประมาณ (2545 : 6) ไดใหความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเปาหมาย
ของการใชทรัพยากร การบริหารกิจกรรม ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวน การบริหารขององคกร ซึ่งไดกําหนดไว
ในแผนการดําเนินงานจากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการ
ขององคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด สมาชิกเกิดความพึงพอในในงานขององคกรโดยรวม
2.2.2 การประเมินประสิทธิผล
ประสิทธิผลเปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect) ของงานการบริการ ลักษณะกิจการหรือกิจกรรม
สนับสนุนในการลดปญหาทางสุขภาพ หรือปรับปรุงสถานการณที่ไมพึงพอใจใหดีขึ้น ดังนั้น ประสิทธิผลจึงวัด
ระดับของการบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายที่คาดหวังไวตามแผนงาน การบริการลักษณะกิจการที่กําหนดไว
การวัดประสิทธิผลมุงหมายที่จะปรับปรุงการกําหนดแผนของงานหรือหนาที่และโครงสรางของการบริการและ
ลั กษณะของกิ จการ โดยการวิ เคราะห ขอบเขตของการบรรลุ จุ ดมุงหมายของแต ละงาน โดยที่ ควรพยายาม
ใหสามารถวัดในเชิงปริมาณใหได สวนในกรณีท่ียังไมสามารถทําไดก็ใหใชวิธีวัดเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความสอดคลองและประโยชนที่ไดรับ โดยการวิเคราะหเชิงอัตวิสัยและเห็นภาพเพื่อใหเกิดความประทับใจเชนนี้
จะสิ้ นสุ ดเมื่อสามารถหาตั วชี้ วัดที่เปนรูปธรรมของงานที่ได การประเมินประสิทธิผลควรรวมถึงการประเมิ น
ความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจของชุมชนที่มีตอผลที่ไดรับของงานการบริการ และลักษณะกิจการ ถาเปนไป
ไดควรประเมินความคุมทุนในแงประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-effectiveness) ดวย นอกจากนี้ “ประสิทธิผล”
นั บ เป น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องงานตามที่ ตั ว ชี้ วั ด กํ า หนดไว ด ว ยอี ก นั ย หนึ่ ง “ประสิ ท ธิ ผ ล”
อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการที่วางไว การประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ทํ า กั น เสมอ ๆ ในทางสาธารณสุ ข เช น การหาอั ต ราความครอบคลุ ม ของการให วั ค ซี น
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อัตราการหายขาดของผูปวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาไว เปนตน (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2545 : 51)
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ (2533 : 314) เห็นวาประสิทธิผลขององคการจะมีขึ้นได
ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่วา องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
แตสิ่งสําคัญที่สุดอยูเบื้องหลังควบคูกับประสิทธิผล คือความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงการมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานที่กอใหเกิดผลสูงสุดโดยไดผลผลิตที่มีมูลคาสูงกวาทรัพยากรที่ใชไป
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2536 : 22) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลไว 2 แนวทาง
1. การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหนวยงาน โดยเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานที่
เกิ ดขึ้ นจริ งกั บเป าหมายที่ ตั้ งไว ในแผนงานเท านั้ น แต ไม ได ก าวล วงไปถึ งการตอบสนองความต องการของ
ผูรับบริการ
2. การวัดประสิทธิผลในแงการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ โดยพิจารณา
ในแงเชิงปริมาณ คุณภาพ ความเร็ว ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของผูที่ทําหนาที่ใหบริการดวย
สรุปไดวา แนวทางในการศึกษาประสิทธิผล เปนการศึกษาในรูปแบบของการประเมินความรูสึก
ของประชาชนในชุ นชนที่ มี ต อผลลั พธ ของงานหรื อบริ การ โดยเปรียบเที ยบระหว างผลของการปฏิ บั ติ งาน
ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกั บเป าหมาย รวมตลอดถึ งการตอบสนองความต องการของผู รั บบริ การ แต ในการวิ จั ยครั้ งนี้
การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือกาฬสินธุ มุงประเมิ นความรูสึกของประชาชนที่มีต อ
ผลลัพธของงานโดยไมคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ ขององคการ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
การบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจาก
มีปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดทํา
เอกสารนําเสนอรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 (สถาบันวิจัยเพื่ อการพัฒนาประเทศ 2541 : 16)
คณะรัฐ มนตรีไ ดม ีม ติใ หเ รง หลัก การบริห ารกิจ การบา นเมือ งใหส ัง คมไทย โดยจัด ทํ า เปน ระเบีย บ
สํานัก นายกรัฐ มนตรี และไดป ระกาศใชใ นราชกิจ จานุเ บกษา ฉบับ ประกาศทั่ว ไปเลม 116 ตอนที่ 633
วันที่ 10 สิงหาคม 2542 ซึ่งสงผลใหหนวยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นําไปฏิบัติอยางเครงครัด
2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
คําวา Good Governance มีผูแปลที่ใชเปนภาษาไทยที่ใชกันมาก 3 คํา คือ การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี การบริหารบานเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจะใชการบริหาร
บานเมืองและสังคมที่ดี ในผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหตรงกับพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งเปนเนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้สถาบันพระปกเกลา (2544 : 7 - 9) ไดรวบรวมความหมายของ Good
Governance ไดใหความหมายของ Good Governance วาเปนลักษณะและวิถีทางของการที่มีการใชอํานาจ
ทางการเมือง เพื่อจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อการพัฒนา ดังนี้ธนาคารโลก (World Bank) ชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลเพื่อชวยในการฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถใหบริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมาย
ที่อิสระ ที่ทําใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการฝายนิติบัญญัติและสื่อที่มีความโปรงใส
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รับผิดชอบและตรวจสอบได องคการสหประชาชาติ (United Nations) ใหความสําคัญกับ Good Governance
เพราะเปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปนอยูของคนในสังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาที่เทาเทียมกัน และ
มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น การดําเนินการนี้ต องเกิดจากความร วมมื อระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระจาย
อํานาจให เกิ ดความโปร งใสธรรมาภิ บาล คื อ การมี ส วนร วมของประชาชนและสั งคมอย างเทาเที ยมกั น และ
มีคําตอบพรอมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได
United Nations and Development Program (UNDP) นิยามของคําวา Good Governance
วาหมายถึง การดํ าเนิ นงานของภาคการมือง การบริ หาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจั ดการกิ จการของประเทศ
ในทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตาง ๆ ที่ประชาชนและกลุมสามารถแสดงออก
ซึ่ งผลประโยชน ป กป องสิ ทธิ ของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็น ที่แตกตางกัน บนหลักการของ
การมี ส ว นร ว มความโปร ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบการส ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรม เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกันทางสังคม และเสียงของคน
ยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (The Asian Development Bank) กลาววา Good Governance คือ
การมุงความสนในไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหแนใจวานโยบายที่กําหนด
ไวไ ดผ ล หมายถึง การมีบ รรทัด ฐานเพื่อ ใหมีค วามแนใ จวา รัฐ บาลสามารถสรา งผลงานตามที่สัญ ญาไว
กับประชาชนได
องค กรความร วมมื อระหว างประเทศของญี่ ปุ น – JICA กลาวถึง Good Governance ใน
“Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee (1995)”
วาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหรัฐมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมีสวนรวมและสราง
บรรยากาศใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนพึ่งตนเองได และมีความยุติธรรมทางสังคม
ในประเทศไทยไดมีองคกรที่เกี่ยวของและบุคคลที่สนในเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไดให
ความหมายไวดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2554 : 1) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง กติกากฎเกณฑ ที่มีความเหมาะสมและเปนธรรมที่ใชในการธํารงรักษาสังคม
บานเมื องและสังคม อันหมายถึงการบริหารกิจการบานเมือและสังคมที่ ดีในทุก ๆ ดานและทุ กระดับ รวมถึ ง
การจัดระบบองคการและกลไกองคกรของรัฐบาล และที่ไมใชแคสวนราชการแต หมายรวมถึง องค กรเอกชน
ชมรม สมาคม นิติบุคคลเอกชนและอื่น ๆ
ธีรยุทธ บุญมี (2541 : 2) ไดใหความหมาย การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง
กระบวนการความสัมพันธระหวงภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการที่จะทําใหการบริหาร
ราชการแผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได การบริหารประเทศ
ที่ดีควรเปนความรวมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหวางรัฐบาลประชาธิปไตยและฝายสังคมเอกชน องคการที่ไมใช
หนวยงานรัฐ (NGOs) โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวม ความโปรงใส ตรวจสอบได การรวมมือกันกําหนดนโยบาย
และการจัดการตนเอง ของภาคทางสังคมเพิ่มมากขึ้นเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนธรรมมากขึ้น
เสนห จามริก (2541 : 8) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง
ระบบการปกครองที่ อํานาจรั ฐสะท อนและสนองตอบตอป ญหาความต องการของคนสวนใหญ ซึ่งจะเห็ นว า
มีตัวละครในดานหนึ่ง คือ อํานาจรัฐ และอีกดานหนึ่งคือคนสวนใหญของประเทศการที่จะทําใหมีการปกครองที่ดี
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รัฐตองตอบสนองความตองการของคนสวนใหญโดยตองมีตัวเชื่อมก็คือ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ถาไมมี
ตัวเชื่อมสองตัวนี้ Good Governance ไมสามารถเกิดการสราง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
(Good Governance) ไดตามที่ตองการ
ชัยอนันต สมุทวาณิช (2541 : 3) ไดใหความหมายการบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบสะอาด
โปรงใส โดยใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 10) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีวา
หมายถึง การมี ระบบโครงสร างและการมีกระบวนการและความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี
อานันท ปนยารชุน (2542 : 2) กลาวถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีวาเปนผลลัพธ
ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปสู
การผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได
ประเวศ วะสี (2542 : 4) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีวา
หมายถึง สังคมประกอบดวยภาคสําคัญ ๆ ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน การใหความสําคัญกับ
องคกรประชาสังคม ซึ่งมีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเมื่อพิจารณาถึงการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดีก็จะรวมถึงความโปรงใสความถูกตองของสามภาค ดังกลาว
ปรัชญา เวสารัชช (2543 : 35) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีวา
หมายถึง กลไกการทํางานของหนวยงานใด ๆ ไมวารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตามที่มีรู ปแบบวิธีการ
บริหารจัดการที่ดีโดยพิจารณาสามเรื่องหลัก ๆ ไดแก หลักการและวิธีการที่ดี และผลลัพธดีมีคุณภาพดวย
ซึ่งตองมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเปนธรรมโปรงใส และมีความรับผิดชอบ
2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
สํานั กงานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อน (2544 : 2) ไดกล าวถึ งหลั กการบริ หารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีสําหรับหนวยงานราชการ โดยมุงเนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการ
ประชาชนเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ให ห น ว ยงานราชการนํ า หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี ไ ปใช
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ประกอบดวยหลักการ 6 ประการดังนี้
1. หลักการมีสวนรวมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่ประชาชนมี
โอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน (Equity) ไมวาจะเปนโอกาสในการเขารวม
ทางตรงหรือทางออมผานกลุมผูแทนราษฎรโดยชอบธรรม มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางเสรีนี้
รวมถึงการใหเสรีภาพแกสื่อมวลชน และใหเสรีภาพแกสาธารณชนในการแสดงความคิดเห็นคุณลักษณะสําคัญ
ประการหนึ่งที่สาธารณะชนจะมีสวนรวม คือ การมีรูปแบบการปกครองและบริหารงานที่มีการกระจายอํานาจ
(Decentralization)
2. หลักความสุจริตและโปรงใส (Honesty and Transparency) คือกลไกการบริหารที่มี
ความสุจริตโปรงใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกาและการดําเนินงานที่เปดเผยตรงไปตรงมาประชาชนสามารถเขาถึง
และรับรูขอมูลขาวสารไดอยางเสรีเปนธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ผูเกี่ยวของทั้งหมด
ไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแล และประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามผลได
3. หลักพันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่
ที่มีตอสาธารณชนโดยมีการจัดองคกร หรือการกําหนดกฎเกณฑที่เปนการดําเนินงานเพื่อสนองตอบความตองการ
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ของกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนธรรม ในความหมายนี้จะรวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ
Political Accountability ซึ่งจะมีความหมายที่มากกวาความรับผิดชอบเฉพาะตอผูบังคับบัญชา หรือกลุมผูเปน
ฐานเสียงที่ใหการสนับสนุนทางการเมืองแตจะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบที่มีตอสังคมโดยรวมการที่จะมี
พันธะรับผิดชอบตอสังคมเชนนี้หนวยงานและผูที่เกี่ยวของตองพรอมและสามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัดผล
การดํ าเนิ นงานทั้ งในเชิงปริ มาณ คุณภาพ ประสิทธิ ภาพ และการใช ทรัพยากรสาธารณะซึ่ งคุณลั กษณะของ
ความโปรงใสของระบบจึงเปนหัวใจสําคัญในการสราง Accountability
4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือเปนกลไกที่มีองคประกอบของ
ผูที่เปนรัฐบาลหรือผูที่เขารวมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรมเปนที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไมวาจะ
โดยการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง แตจะตองเปนรัฐบาลที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนวามีความสุจริต มีความเที่ยงธรรม
และมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได
5. หลักเกณฑที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ กรอบ
ของกฎหมายที่ ยุติธรรมสํ าหรั บกลุ มคนตาง ๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑมีการบังคับใชและสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนกฎเกณฑที่ชัดเจนซึ่งคนในสังคมทุกสวนเขาใจ สามารถคาดหวังและรูวาจะเกิดผลอยางไร
เมื่ อดํ าเนิ นการตามกฎเกณฑ ของสั งคมจะเป นหลักประกั นความมั่ นคง ความศรัทธา และความเชื่ อมั่ นของ
ประชาชน
6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เปนกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการทํางาน การจัดองคกร และการจัดสรรบุคลากร
และมีการใชทรัพยากรสาธารณะตาง ๆ อยางคุมคาและเหมาะสม ซึ่งมีการดําเนินการใหสาธารณะที่ใหผลลัพธ
เปนที่นาพอใจและกระตุนการพัฒนาของสังคมในทุกดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย
(2541 : 6) ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เพื่อประโยชนของประชาชน ดังนี้
6.1 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1) การทํางานอยางมีหลักการและความรับผิดชอบตรวจสอบได
2) การทํางานที่มีความยุติธรรมมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
3) การทํ างานที่ ให ประชาชน ชุ มชนมี ส วนร วมหรื อตระหนั กในอํ านาจของตนเอง
ใชอํานาจเปนธรรม
4) มีความโปรงใสตรวจสอบไดตลอดเวลา
6.2 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมีองคประกอบ 5 ประการ
1) มีความสุจริต ความถูกตอง ความเปนธรรม
2) มีการเปดเผย และเกิดความโปรงใส
3) มีความยุติธรรม ทัดเทียม เสมอภาค สังคมมีสวนรวมทุกกรณี
4) มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําดวยตนเองหรือมีกลไกที่ดีในการตรวจสอบ
5) มีความเขมแข็งทางสติปญญา สามารถเรียนรูและปรับตัวได เนื่องจากสิ่งตาง ๆ
มีความซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอด
6.3 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมีองคประกอบ 6 ประการ
1) การมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบ
2) ความโปรงใสมีการเปดเผย ตรวจสอบไดรับรูได ในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ
3) มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถรับผิดชอบผลการกระทํานั้น ๆ ได
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4) มีความรับผิดชอบในกฎเกณฑ โดยการตัดสินใจจากกฎเกณฑตองมีความยุติธรรม
ชัดเจนอธิบายไดดวยหลักความเปนจริง
5) มีความชอบธรรมในอํานาจและเปดเผย
6) การมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและประหยัดในการดําเนินการและปฏิบัติงาน
6.4 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมีองคประกอบ 3 ประการ
1) มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบดวยการปฏิบัติ
2) มีการทําประชาพิจารณตอบขอซักถามสาธารณะเปนครั้งคราว
3) มีการกระจายอํานาจการบริหารจากผูบริหารสูชุมชน
ในการกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารทรั พ ย สิ น สํ า นั ก มาตรฐานการบริ ห ารงานองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2546 : 43 - 56) ไดกลาวถึง การบริหารตามหลักการการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนี้
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีโดยไดเนนถึงวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. เกิดประโยชนสุขแกประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
7. มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน การบริหารราชการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชนชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเปาหมาย เพื่อใหเกิดความผาสุกและ
ความเปน อยู ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสว นรวมโดยถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ ดังนี้
1. การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อเปาหมายดังกลาวขางตน
และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ
2. การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได
3. กรณีที่ภารกิจใดสงผลกระทบตอประชาชนตองรับพิจารณาความเห็นและชี้แจง
ใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากขึ้น
4. ขาราชการตองรับ ฟงความคิด เห็น และความพึงพอใจของสังคมและประชาชน
ผูรับบริการเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสม
5. กรณีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขโดยเร็ว
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปน
รูปธรรมซึ่งจะสามารถสะทอนผลงานวามีความสอดคลองเปนแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นไว
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และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับทรัพยากรที่ใชไปอยางมีประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ โดยใหสวนราชการกําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงคที่จะชี้วัดผลลัพธของงานได ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทําไดอยาง
ชัดเจนโดยดําเนินการ ดังนี้
1.1 ภารกิจตาง ๆ ตองมีแผนปฏิบัติงานขึ้นไวลวงหนา
1.2 แผนปฏิ บั ติงานตองมีร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ระยะเวลางบประมาณที่จ ะตองใช
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
1.4 กรณีที่มีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองปรับแกไขแผนใหเหมาะสม
2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีแนวทางดังนี้
2.1 กรณีหลายสวนราชการมีภารกิจเกี่ยวของสัมพันธกันใหสวนราชการ โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อใหการบริหารจัดการ (การวางแผน + การใชทรัพยากร + การดําเนินการ) เกิดผลสําเร็จ
ในภารกิจตามเปาหมายที่เปนเอกภาพเดียวกัน
2.2 เนื่ อ งจากมี ก ารบริ ห ารราชการแบบบู ร ณาการจั ง หวั ด และในต า งประเทศ
จึงใหสวนราชการทุกแหงมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หัวหนาคณะผูแทน
ในตางประเทศ โดยใชการมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
3. การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
3.2 ตองสามารถประมวลผลความรูนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ
3.3 ตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรม
3.4 ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการ
4. ความตกลงในการปฏิบัติงานโดยกําหนดใหมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) ระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละเรื่อง
ดังนี้
4.1 ความตกลงระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง
4.2 ความตกลงระหวางปลัดกระทรวงกับ อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ ที่ตอง
รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผน
5. การกําหนดแผนบริหารราชการ กําหนดใหจัดทําแผนตางๆ ดังนี้
5.1 แผนบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เป น แผนการบริห ารที่ รั ฐ บาลมี ร ะยะเวลา 4 ป
ซึ่งแปลงมาจากนโยบายรัฐบาล โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือสํานักงบประมาณเปนผูจัดทํา โดยตอง
จัดทําภายใน 90 วัน นับแตวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวเปนแผนพัฒนาชาติมีผลผูกพันทุกสวน
ราชการตองนําไปปฏิบัติ
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5.2 แผนนิ ติ บั ญญั ติ เป น การจั ด ทํ า แผนด า นกฎหมายที่ จ ะต อ งจั ด ให มี ห รื อ แก ไ ข
เพิ่มเติมกฎหมาย โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมกันเปนผูจัดทํา
แผนนิติบัญญัติแลวทุกสวนราชการที่เกี่ยวของนําไปจัดทํากฎหมายตอไป
5.3 แผนปฏิบัติราชการเปนแผนงานทุกสวนราชการที่แปลงจากแผนบริหารราชการ
แผนดิน โดยจัดทําเปน 2 ระยะ คือ
1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
2) แผนปฏิบัติราชการประจําป
3) ความต อ เนื่ องในการปฏิ บั ติ ร าชการเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนายกรั ฐ มนตรี
หัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม
หมวด 4 การบริ หารราชการอยางมีป ระสิทธิภ าพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ภาครัฐ
กําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1. หลักความโปรงใส ตองมีการประกาศเปาหมาย แผนงาน เวลา งบประมาณที่ใชและ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบได
2. หลักความคุมคา
2.1 ต องจั ดทํ า บัญ ชีตน ทุน และรายจายตอหนว ยของการบริการสาธารณะเพื่อใช
สําหรับเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธ
2.2 สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ใ ห มีห น า ที่
ตรวจสอบความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ
2.3 การจัดซื้อจัดจางตองกระทําโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม
3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
3.1 กรณีที่สวนราชการใหความเห็นชอบ อนุญาตระหวางกันตองดําเนินการภายใน
15 วัน เวนแตไดประกาศไวลวงหนาวาตองเกิน 15 วัน เพราะตองปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย ถาเห็นชอบ
หรื ออนุ มัติ เ กิ น เวลาข า ราชการที่ เ กี่ ย วข องของส ว นราชการที่ต องเป น ผูใ หความเห็ น ชอบหรือ อนุมั ติตอ ง
รับผิดชอบ
3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาสวนราชการตองพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็วหลีกเลี่ยงการแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา
3.3 กรณีที่เปนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทนสวนราชการ
แมจะมิไดเขารวมประชุม และตองมีการบันทึกฝายขางนอยไวดวย
3.4 การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษรถาดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งนั้นไว
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
1.1 สวนราชการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูดําเนินการเรื่องนั้น ๆ โดยตรงและ
ใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1.2 สวนราชการตองจัดใหมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตามกํากับดูแลการใชอํานาจ
และความรับผิดชอบของผูรับมอบและผูมอบ
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1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะกําหนดหลักเกณฑ การกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน ใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได
1.4 ส ว นราชการแตล ะแหงจัดทําแผนภูมิขั้น ตอน และระยะเวลาการดํา เนิน การ
เพื่อเปดเผยใหประชาชนตรวจสอบได
2. การจัดตั้งศูนยบริการรวม
2.1 กระทรวงตองจัดใหมีศูนยบริการรวม
2.2 กระทรวงตองจัดใหมีเจาหนาที่ และแบบพิมพที่จําเปนในศูนยบริการรวมและ
พรอมใหบริการประชาชนอยางครบถวน
2.3 หากศูนยบริการรวมมีปญญา อุปสรรคในการดําเนินการเพราะกฎระเบียบวิธีการ
ใหสวนราชการแจง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อเสนอปรับปรุงตอไป
2.4 การจัดตั้งศูนยบริการรวมของกระทรวงใหรวมทั้งจังหวัดและอําเภอดวย
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
1. การทบทวนภารกิจ
1.1 สวนราชการทบทวนภารกิจ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนดเพื่อตรวจสอบวาภารกิจใดมีความจําเปนตองดําเนินการตอไปหรือไมหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงอํานาจหนาที่
1.2 กรณีที่คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการวิเคราะหความจําเปนของภารกิจ
สวนราชการใดแลว อาจเสนอคณะรัฐมนตรีการปรับปรุงภารกิจอํานาจหนาที่โครงสรางหรืออัตรากําลัง
2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
2.1 ส วนราชการมีห นาที่สํารวจและทบทวนกฎระเบีย บเพื่อยกเลิ กปรับ ปรุง หรื อ
ใหมีขึ้นใหมเพื่อใหทันสมัย ลดภาระของประชาชนโดยรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
2.2 สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาที่ตรวจสอบ กฎระเบียบของทุกสวนราชการ
ถาไมเหมาะสมทันสมัยหรือเปนภาระใหเสนอแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกหากสวนราชการไมเห็นดวยใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
หมวด 7 การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
1. การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานสวนราชการที่มีภารกิจการใหบริการประชาชน
หรือตองติดตอประสานงานกับสวนราชการดวยกัน และตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานและประกาศ
ใหประชาชนและขาราชการทราบทั่วกัน ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตรวจสอบงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถพิจารณากําหนดเวลาแลวเสร็จไดหากเห็นวาไมเหมาะสม
2. การจัดระบบสารสนเทศ
2.1 สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดใหมีระบบสื่อสารสนเทศกลาง
3. การรับฟงขอรองเรียน
3.1 สวนราชการต องจัด ใหมีการตอบคําถามเกี่ยวกับงานใหบ ริการประชาชนและ
มีกําหนดเวลาชัดเจน
3.2 สว นราชการที่ ไดรั บคํ ารองเรียนข อเสนอแนะความคิ ดเห็ นจากประชาชนตอง
ดําเนินการใหลุลวงและแจงขอมูลใหผูแจงทราบ
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3.3 สวนราชการที่ออกกฎใหสวนราชการอื่นปฏิบัติ มีหนาที่ตองตรวจสอบวากฎนั้น
เปนอุปสรรค ยุงยาก ซ้ําซอน ลาชาหรือไม เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมและถาไดรับการรองเรียนจากสวนราชการ
หรือที่ราชการใหผูออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจงผลใหทราบ
4. การเปดเผยขอมูล
4.1 สว นราชการตองเป ดเผยขอมูลการปฏิบัติราชการใหทราบ เว นแตกรณี ที่เปน
ความลับเพื่อความมั่นคงรักษาความสงบเรียบรอยคุมครองสิทธิของประชาชน
4.2 ส วนราชการตองเป ดเผยข อมู ลเกี่ ยวกับงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัด จาง
สัญญา เวนแตขอมูลที่ไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. การประเมิ น ผล โดยผู ป ระเมิ น อิ ส ระเพื่ อ วั ด ผลสั มฤทธิ์ ข องภารกิจ ความพึ ง พอใจ
ผูรับบริการและความคุมคาในภารกิจ
2. การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการเฉพาะตัวกับสวนประโยชนของหนวยงาน
4. หากผลการประเมิ น ส ว นราชการดี ใ ห มี ก ารจั ด สรรเงิ น เป น เงิ น รางวั ล การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเปนเรื่องทั่วไป เชน การใหอํานาจคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจกําหนดใหสวนราชการปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได
จากแนวคิดและความเห็นของนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนการบริหารงานที่มุงให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประโยชนและเกิดความคุมคา ไมมีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกิดความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุจะนําไปใช คือ
การบริหารงานที่มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางมีเปาหมาย เพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู
ที่ดีของประชาชน ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคมสวนรวม โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลาง
ของการไดรับบริการจากรัฐบาลปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตองเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได
ภารกิจใดที่สงผลกระทบตอประชาชนตองรับพิจารณาและชี้แจง ใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากขึ้น
รวมตลอดถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของสังคมและประชาชน เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น
2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น
ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมาย ซึ่งสวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการ
ที่สําคัญคลายคลึงกันจะตางกันบางก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยอยซึ่งสามารถพิจารณาได ดังนี้
อีไมล เจ ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989 : 116) ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นไววา
หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองที่อยูระดับจากรัฐซึ่งกอตั้งโดยกฎหมาย และมีอํานาจอยางเพียงพอ
ที่จ ะทํ า กิ จ กรรมในท องถิ่ น ได ดว ยตนเองรวมทั้งอํานาจจัดเก็บ ภาษี เจาหนาที่ห นว ยการปกครองทองถิ่น
ดังกลาวไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งโดยทองถิ่นใดก็ได
แฮรีส จี มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984 : 574) นิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง
การปกครองซึ่งหนวยงานปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งแบบอิสระเพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหารการปกครอง
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ทองถิ่น มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยงาน
การบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาค แตทั้งนี้หนวยการปกครองทองถิ่นยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวย
อํานาจสูงสุดของประเทศไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหม ๆ แตอยางใด
เดเนี ย ล วิท (Danial Wit, 1967 : 101 - 103) นิย ามวา การปกครองท อ งถิ่ น หมายถึง
การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อเปดโอกาสให
ประชาชนในท อ งถิ่ น ได มี อํ า นาจการปกครองร ว มกั น ทั้ ง หมด หรื อ เพี ย งบางส ว นในการบริ ห ารท อ งถิ่ น
ตามหลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่นแลว รัฐบาลของทองถิ่น จึงจําเปนตองมี
องคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของ
รัฐบาลมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน
วิลเลี่ยม วี ฮอลโลเวย (William V. Holloway, 1958 : 101 - 103) นิยามคําวา การปกครอง
ทองถิ่น หมายถึง องคการที่มีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเอง
มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาทองถิ่นที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน
จอหน เจ คลารก (John J. Clark, 1957 : 87 - 89) นิยามวาการปกครองทองถิ่น หมายถึง
หนวยการปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ใดใดโดยเฉพาะและหนวย
การปกครองดังกลาวนี้จัดตั้งและอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง
วินเลี่ยม เอ รอบสัน (William A. Robson, 1953 : 574) นิยามวา การปกครองทองถิ่น
หมายถึง หนวยการปกครองซึ่งรัฐไดจัดตั้งขึ้นและใหอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย
(Legal Rights) และตองมีองคกรที่จําเปนในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหนาที่ให
สมความมุงหมายของการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ
โกวิทย พวงงาม และอลงกรณ อรรถแสง (2547 : 7) มีความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมายถึ ง องค ก รที ่ ทํา หน า ที ่ บ ริ ห ารงานในทอ งถิ่น โดยมีผูแ ทนที่ไ ดร ับ การเลือ กตั้ง จากประชาชน
เป น ผู รั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารงานอย างอิส ระในเขตพื้น ที่ที่กําหนด มีอํานาจในการบริห าร และกํ าหนด
นโยบายของตนเอง รวมทั้งหนาที่ดําเนินกิจกรรมภายใตกรอบกฎหมายที่บัญญัติไว เพื่อประโยชนของรัฐและ
ของประชาชนในทองถิ่น
นคริ น ทร เมฆไตรรั ต น (2547 : 22) ให ค วามหมายว า การปกครองท อ งถิ่ น หมายถึ ง
การปกครองซึ่งราชการสวนกลางไดมอบอํานาจในการปกครองและบริหารกิจการงานใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในขอบเขตอํานาจหนาที่ และพื้นที่ของตนที่กําหนดไวตามกฎหมาย โดยอิสระตามสมควรราชการ
สวนกลางเปนเพียงหนวยคอยกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการไปดวยความเรียบรอย
หรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองทองถิ่นคือการกระจายอํานาจของราชการสวนกลางเพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
นั้น ๆ ไดปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปนอิสระตางหากจากการปกครองของราชการสวนกลาง
ที่ใหอํานาจแกประชาชนในทองถิ่นไดปกครองตนเอง
วุฒิสาร ตันไชย (2547 : 1) ใหทัศนะวา การปกครองทองถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางได
กระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่และประชากรเปน
ของตัวเอง โดยองคกรดังกลาวจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม การมอบอํานาจ
จากสวนกลางมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ
ของการปกครองระบบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบ
การทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม แมวาการปกครองทองถิ่นจะมีอิสระในการดําเนินงาน
แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง
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จรูญ สุภาพ (2531 : 146 - 147) ใหนิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครอง
ซึ่งประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรื่องที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้น มักมีวัตถุประสงคที่จะเปดโอกาส
ใหประชาชนไดมีสวนปกครองตนเอง สามารถมีองคการในทางการปกครองที่จะสรางความเจริญใหกับทองถิ่น
ตลอดจนการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชนในเขตการปกครองนั้น ๆ สวนใหญการปกครองทองถิ่นมักจะ
เปนนิติบุคคล อาจประกอบดวย ผูแทนราษฎร ตั้งเขามาเพื่อปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณ
เปนของตนเอง
โดยสรุปแลวการปกครองทองถิ่น คือการที่รัฐบาลกลางใหอํานาจและกระจายอํานาจการบริหารงาน
ของทองถิ่น โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับภาระงานตาง ๆ และประชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การมีสวนรวมในการดําเนินงานและกิจกรรม
ตาง ๆ ของทองถิ่น รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะของทองถิ่น
2.4.2 หลักการของการปกครองทองถิ่น
จากเนื้ อ หาที่ กล า วมาข า งตน เกี่ย วกับ ความหมายของการปกครองท อ งถิ่ น ได มีนัก วิช าการ
หลากหลายทานทั้งตางประเทศและในประเทศใหความหมายหรือนิยามตาง ๆ เอาไว โดยสามารถประมวล
เปน “หลักการปกครองทองถิ่น” ในสาระสําคัญได ดังนี้
1. การปกครองของชุ มชนหนึ่ ง ซึ่งชุ มชนเหล านั้ นอาจมี ความแตกต างกั นในด านความเจริญ
จํ านวนประชากรหรื อขนาดของพื้ น ที่ เชน หนว ยการปกครองทองถิ่น ของไทยจัดเปน กรุงเทพมหานคร
เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา
2. ต อ งมี อํ านาจอิ ส ระ (Autonomy) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามความเหมาะสม กล าวคื อ
อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอควรเพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นก็
จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความมั่นคงของรัฐบาล อํานาจของทองถิ่นมีขอบเขตแตกตาง
กันออกไป ตามลักษณะความเจริ ญและความสามารถของประชาชนในทองถิ่นนั้ นเปน สําคั ญ รวมทั้งเป น
นโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถิน่ ระดับใดจึงจะเหมาะสม
3. หนวยการปกครองทองถิ่นตองมี สิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดํ าเนินการ
ปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบงเปน 2 ประเภท คือ
3.1 หนวยการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ
เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล เปนตน
3.2 สิทธิเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถิ่น คืออํานาจในการกําหนดงบประมาณ
เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้นๆ
4. มีองคกรที่จําเปนในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองคกรฝายบริหารและองคกร
ฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถิ่นแบบเทศบาลมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปน
ฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร
สภากรุงเทพมหานครเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน
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5. ประชาชนในท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการปกครองท อ งถิ่ น จากแนวคิ ด ที่ ว า ประชาชน
ในทองถิ่นเทานั้นที่จะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถิ่นจึงจําเปนตอง
มีคนในทองถิ่นมาบริหารงานเพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการของขุมชนและอยูภายใตการควบคุมของ
ประชาชนในทองถิ่น นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถิ่นเขาใจระบบและกลไกของประชาธิปไตย
อยางแทจริง
2.4.3 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น
อุ ทั ย หิ รั ญ โต (2523 : 22) กล า วว า ระบบการปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะต อ งประกอบด ว ย
องคประกอบทั้ง 8 ประการ คือ
1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนดเรื่อ ง
การปกครองทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีความเขมแข็งกวา
การปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา
ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง
2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับ
ของหนวยการปกครองทองถิ่นมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเชื้อชาติ และความสํานึก
ในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยงานการปกครอง
ทองถิ่นออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ
3. การกระจายอํานาจหนาที่ การที่ จะกําหนดใหทองถิ่นมี อํานาจหนาที่มากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ
4. องคการนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ
มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ๆ
5. การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก องค ก ารหรื อคณะผู บ ริ ห ารจะต อ งได รั บ เลื อ กตั้ ง จากประชาชน
ในทองถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
โดยเลือกผูบริหารทองถิ่นของตนเอง
6. อิ ส ระในการปกครองท อ งถิ่ น สามารถใช ดุ ล พิ นิ จ ของตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ การ
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงาน
ราชการ
7. งบประมาณของตนเองมี อํ า นาจในการจั ด เก็ บ รายได ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ต ามขอบเขต
ที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บเพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทะนุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป
8. การควบคุ มดู แ ลของรัฐ เมื่อได รับ การจัดตั้ งขึ้น แลว ยัง คงอยู ในการกํากั บ ดูแลจากรั ฐ
เพื่อประโยชนและความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวย
การปกครองท องถิ่น เพราะมิฉะนั้น แลว ทองถิ่น จะกลายเป นรั ฐ อธิ ปไตย (อนันต อนันตกูล อ างใน ชูว งค
ฉายบุตร, 2539 : 31)
จากการทบทวนองค ป ระกอบการปกครองทอ งถิ่น สามารถสรุป ไดว า เปน องคกรในชุมชน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายสวนกลาง มีขอบเขตพื้นที่ป กครองที่กําหนดไวแนนอน มีสถานภาพเปนนิติบุคคล
จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยกฎหมาย มี อิ ส ระในการดํา เนิ น กิ จ กรรมทั้ งในด านการคลัง การจัด เก็ บ ภาษี การหารายได
ตามที่กฎหมายกําหนด การจัดทํางบประมาณดวยตนเอง รวมถึงการกําหนดนโยบายภายใตการควบคุมของรัฐ
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และมีการแบงองคกรเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายผูบริการทองถิ่นและฝายสภาทองถิ่น โดยประชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในการปกครองตั้งแตขั้นตอนการเลือกตั้งคณะผูแทน ซึ่งประกอบดวยคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
รวมถึงการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ จะตองอาศัย
เงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจากภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไมเพียงพอ
ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถิ่น หนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่นได
2. เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางกัน การรอรับการบริการ
จากรัฐ บาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที่แทจ ริงและลาชา หน วยการปกครองทองถิ่นที่ มี
ประชาชนในทองถิ่นเปนผูบริหารจึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได
3. เพื่อความประหยัด โดยที่ทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ
ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยปกครองทองถิ่นขึ้นจึงมีความจําเปน โดยใหอํานาจหนวยการปกครอง
ทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการบริหารกิจการของทองถิ่น
ทําใหป ระหยัด เงิน งบประมาณของรั ฐบาลที่ จะตองจายให กับ ทองถิ่น ทั่ว ประเทศเป นอั นมาก และแม จะมี
การจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ
4. เพื่ อ ให ห น ว ยงานการปกครองท อ งถิ่ น เป น สถาบั น ที่ ใ ห ก ารศึ กษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการที่การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทําหนาที่ฝายบริหาร หรือฝายนิติ
บัญญั ติ การปฏิบัติ หนาที่ที่แตกตางกันนี้ มีส วนในการส งเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)
2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญหลายประการตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. การปกครองท อ งถิ่ น คื อ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย (Basic
Democracy) เพราะการปกครองท อ งถิ่ น จะเป น สถาบั น ฝ ก สอนการเมื อ งการปกครองให แ ก ป ระชาชน
ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถิ่นเกิดความรับผิดชอบ
และหวงแหนตอประโยชนอันพึ งมีตอทองถิ่นที่ ตนอยูอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารการเลือกตั้งจะ
เปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลพินิจเลือกผูแทนที่เหมาะสม สําหรับผูที่ไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของ
ท อ งถิ่ น นั บ ได ว า เป น ผู นํ า ในท อ งถิ่ น จะได ใ ช ค วามรู ค วามสามารถบริ ห ารงานท อ งถิ่ น เกิ ด ความคุ น เคย
มีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป
2. การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํ า ให ป ระชาชนในทอ งถิ่ น รู จั ก การปกครองตนเอง (SelfGovernment) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งคือ การปกครองตนเองมิ ใชเป น
การปกครองอั นเกิ ดจากคําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีส วนรวมในการปกครอง
ซึ่งผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่นโดยอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
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ประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตางๆ เชน เปดโอกาสให
ประชาชนออกเสี ย งประชามติ ให ป ระชาชนมี อํ า นาจถอดถอน ซึ่ ง จะทํ า ให ป ระชาชนเกิ ด ความสํ า นึ ก
ในความสํ า คั ญของตนต อท องถิ่ น ประชาชนจะมีสวนรับ รูถึงอุป สรรคปญ หาและชว ยกัน แกไขปญหาของ
ทองถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถิ่นอยางแทจริงหรือ การกระจาย
อํ า นาจไปในระดั บ ต่ํ า สุ ด ซึ่ ง เป น ฐานสํ า คั ญ ยิ่ ง ของการพั ฒ นาระบบการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจําเปนบางประการ
ดังนี้
ภารกิ จ ของรั ฐ บาลมี อ ยู อ ย า งกว า งขวาง นั บ วั น จะขยายเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได จ าก
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแตละปตามความเจริญเติบโตของบานเมือง
- กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่นนั้นไมเกี่ยวพันกับทองถิ่นอื่น และไมมีสวนได
สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง
4. การปกครองท องถิ่น สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น ตรงเปาหมาย และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากท อ งถิ่ น มี ค วามแตกต า งกั น ไม ว า ทางสภาพภู มิ ศ าสตร ทรั พ ยากร ประชาชน
ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนก็ตองเปนผูที่รูถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี การบริหารงาน
จึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. การปกครองท องถิ่ น จะเปน แหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริห ารของประเทศใน
อนาคต ผูนําหนวยการปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้ง การสนับสนุน
จากประชาชนในท อ งถิ่ น ย อ มเป น พื้ น ฐานที่ ดี ต อ อนาคตทางการเมื อ งของตน และยั ง ฝ ก ฝนทั ก ษะทาง
การบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย
6. การปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเอง
การปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวม
จากประชาชนในทองถิ่นอยางเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมาจากการริเริ่มชวยตนเองของ
ทองถิ่นทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต
อนันตกูล, 2521)
2.4.6 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น
หนาที่ความรับ ผิดชอบของหน วยงานปกครองสว นท องถิ่ น ควรจะตองพิจ ารณาถึงกําลังเงิ น
กําลังงบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และหนาที่ความรับผิดชอบ
ควรเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริง หากเกินกวาภาระ หรือนโยบายที่รัฐบาลตองการความ
เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศ ก็ ไ ม ค วรมอบให ท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การ เช น งานทะเบี ย น การศึ ก ษา
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การกํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให ห น ว ยงานปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การ
มีขอพิจารณา ดังนี้
1. เปนงานที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความ
สะดวกในชีวิตความเปนอยูของชุมชน ไดแก การจัดทําถนน สะพาน สวนหยอม การกําจัดขยะมูลฝอย
2. เปนงานที่เกี่ยวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชน งานดับเพลิง
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3. เปนงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถิ่นมาก เชน
การจัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา
4. เป น งานที่ เ กี่ ย วกั บ พาณิช ยทอ งถิ่ น เปน งานที่ห ากปลอ ยให ป ระชาชนดําเนิน การเอง
อาจไม ไ ด รั บ ผลดี เ ท า ที่ ค วรจะเป น จั ด ให มี โ รงจํ า นํ า การจั ด ตลาดและงานต า งๆ ที่ มี ร ายได โ ดยสามารถ
เรียกคาบริการจากประชาชน
2.4.7 การปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล
เทศบาลถือวาเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและ
ใชในการบริหารเมืองเปนหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” เปนเครื่องมือที่
สําคัญในการปกครองประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย สําหรับสังคมไทยเทศบาลเปน
รูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2542)
เกือบ 66 ปแลว
1. ความเปนมา
พ.ศ. 2476 ได มีการตราพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบราชการบริ หารแห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.
2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถิ่น และมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวยการจัดระเบียบ
บริหารปกครองตนเองของเทศบาล
พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหง ขึ้นเปนเทศบาล และไดมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว
อยูเปนระยะ เชน ในป พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใชแทนกฎหมายเกาทั้งหมด
และไดมีการใชกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแกไขเพิ่มเติมอยูเปนระยะ) จนถึงปจจุบัน
(2541) ได มีการปรั บ ปรุ งแก ไขเพิ่ มเติมใหส อดคลองกับ บทบัญญัติห มวดวาดว ยการปกครองทองถิ่น ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 เพื่อใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542
2. หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถิ่นใดขึ้น
เปนเทศบาลไว 3 ประการ ไดแก
1. จํานวนของประชากรในทองถิ่นนั้น
2. ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ของท อ งถิ่ น โดยพิ จ ารณาจากการจั ด เก็ บ รายได ต ามที่
กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถิ่น
3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถิ่นนั้นวาจะ
สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด
จากเกณฑดังกลาวขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลขึ้นได 3 ประเภท ดังนี้
1. เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตําบลไว
อยางกวาง ๆ ดังนี้
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บาท ขึ้นไป

1.1 มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา ตั้งแต 12,000,000

1.2 มีประชากรตั้งแต 7,000 คน ขึ้นไป
1.3 ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถิ่นนั้น
สําหรับในกรณีที่มีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหาชุมชน
แออั ด การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาท อ งถิ่ น หรื อ การส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ในรู ป เทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหงได หรือกรณีที่จังหวัด
เห็ นว าสุ ขาภิ บาลใดมี ความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้น เปน เทศบาลตําบลได ก็ใหจังหวัดรายงานไปให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลได โดยใหจังหวัดชี้แจง
เหตุผลและความจําเปน พรอมทั้งสงขอมูลความเหมาะสมไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดวย
2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้
2.1 ทองที่ที่เปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดโดยไม
ตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอื่นๆ ประกอบ
2.2 ส ว นท อ งที่ ที่ มิ ใ ช เ ป น ที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวั ด จะยกฐานะเป น เทศบาลเมื อ ง
ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้
(1) เปนทองที่ที่มีพลเมืองตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป
(2) มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว
(3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง
3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้
3.1 เปนทองที่ที่มีพลเมืองตั้งแต 50,000 คน ขึ้นไป
3.2 มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว
3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลนคร
3. โครงสรางเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแบงโครงสรางของเทศบาลออกเปน 2 สวน คือ สภา
เทศบาล และคณะเทศมนตรี
สําหรั บการปฏิ บั ติ งานในหนาที่ ประจํ าในเทศบาล จะมีโครงสร างทางเจาหนาที่อีกสวนหนึ่ง
เรียกวา พนักงานเทศบาล
1) สภาเทศบาล
ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปนวิถีทาง
แหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยูในตําแหนงไดคราวละ 5 ป (ปจจุบันมีการแกไขใหอยูในวาระคราวละ 4 ป) ทั้งนี้
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของเทศบาล ดังนี้
1.1 สภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน
1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน
1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน
สภาเทศบาลนั้ น มีป ระธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ ง โดยให
ผูวาราชการแตงตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กลาวคือ ใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูเ รีย กประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับ แตก ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จ สิ้น แลว
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ใหสมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกดวยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ไมได ประธานสภามีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมเทศบาล
ควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาในกิจการภายนอก
2) คณะเทศมนตรี
ฝายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแก คณะเทศมนตรีซึ่งอํานาจในการบริหารงานอยูที่
คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเ ลื อกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ ส มาชิ กสภาเทศบาลมี มติเ ห็ นชอบ
ซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2- 4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ
ก. กรณีที่เปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีได 2 คน ซึ่งเมื่อรวม
นายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลว มีจํานวน 3 คน
ข. กรณี ที่เป นเทศบาลนคร ให มีเทศมนตรี ได 4 คน ซึ่ งเมื่ อรวมนายกเทศมนตรี
เปนคณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 5 คน สําหรับเทศบาลเมืองที่มีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาทขึ้นไป
ใหมีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
3) พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลเปนเจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจํา
สํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางใกลชิด
เพราะหนาที่ของเทศบาลนั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งในเรื่องงานการทะเบียน
การสาธารณู ป โภค การศึ ก ษา การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ยสิ น ซึ่ง นั บ วา เป น ภาระหนา ที่
ที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นมาก ซึ่งตางกับคณะเทศมนตรีที่วาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจใน
ลักษณะของการ “ทําอะไร” สวนการ “ทําอยางไร” ก็จะเปนหนาที่ของพนักงานเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาล
เปนผูรับผิดชอบ
4. โฉมหนาเทศบาลในยุค 2000
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดโครงสรางเทศบาลใหมีองคประกอบ
ดังนี้
1. โครงสรางใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง ภายหลังที่สมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบวาระ หรือมีเหตุตองยุบสภาไป
2. เทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวา เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหง
จึงกลาวไดวา เทศบาลใดจะใชโครงสรางแบบคณะรัฐมนตรีก็จะมีโครงสรางดังที่ไดกลาวไวแลว
ขางตน แตหากเทศบาลใดใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และคณะผูบริหารจะประกอบดวยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรี
ตามจํานวน ดังนี้
เทศบาลตําบล
ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน
เทศบาลเมือง
ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน
เทศบาลนคร
ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน
และกฎหมายได ให อํา นาจนายกเทศมนตรี แต งตั้ ง ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีอีกดวย
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อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ระบุวา วันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป
ก็จะจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงทุกแหงหรือจะใชโครงสรางแบบใหสมาชิกสภาเทศบาลเปน
ผูเลือกคณะเทศมนตรี ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนโดยการลงประชามติ
การลงประชามติ ดั ง กล า ว กฎหมายกํ า หนดให ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเทศบาลนั้ น
ไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้ น ยื่ น คํ า ร อ งต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหจัดใหมีการลงประชามติ ทั้งนี้ การยื่นคํารองดังกลาวตองดําเนินการภายใน
360 วัน กอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูขณะนั้น และจะกระทําในวาระของสภาเทศบาล
นั้นไดเพียงครั้งเดียว
นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
5. อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล
ปกติสภาเทศบาลจะทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. อํานาจในการตราเทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ คือ กฎขอบังคับของทองถิ่น ซึ่งมีผลใชบังคับไดเฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ
เทานั้น โดยสภาเทศบาลเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอตัวบทกฎหมาย ใน
กรณีตอไปนี้
ก. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล
ข. เมื่ อ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห เ ทศบาลตราเทศบั ญ ญั ติ หรื อ ใช อํา นาจตราเทศบั ญ ญั ติ
เพื่อปฏิบัติการไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ
สําหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ถือวาเปนการใชอํานาจสูงสุด
ในการควบคุม ถาหากรางดังกลาวไมไดรับการเห็นชอบจากเทศบาลแลว นั่นหมายถึงวาคณะเทศมนตรีสิ้นสุด
ในหนาที่ (เพราะการไมเห็นดวยของเทศบาลมีความหมายถึงการไมยอมรับของประชาชนในทองถิ่นดวย) โดยมี
เงื่อนไขที่นาสังเกตวา ผูวาราชการจังหวัดจะตองเห็นชอบดวย และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยนั้น
การตัดสินใจขั้นสุดทายจะขึ้นอยูกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวาจะดําเนินการอยางไร
สวนในการตราขอบัญญัติทั่วไปจะมีหลักการคลายกัน แตตางกันตรงที่วารางดังกลาวจะ
ไดรับการวินิจฉัยขั้นสุดทายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวย
2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร
สภาเทศบาลมีอํานาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารใหปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กําหนดไว โดยมีมาตรการควบคุมที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ
2.1 การตั้งกระทูถาม
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สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิที่จะตั้งกระทูถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีในขอความ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการงานในหนาที่ได ถาหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีขอของใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ของคณะเทศมนตรี ห รื อเทศมนตรี หรื อเมื่อเล็งเห็น วาการกระทําใด ๆ ของฝายบริห ารอาจจะกอใหเกิด
ความเสีย หายตอทองถิ่น หรือประชาชนในทองถิ่น นั้น ทั้ง นี้น ายกเทศมนตรีห รือเทศมนตรีนั้น ๆ จะตอ ง
ตอบกระทูถามใหสมาชิกสภาหายของใจ แตฝายบริหารมีสิทธิที่จะไมตอบกระทูถามก็ได ถาเห็นวายังไมสมควร
ตอบเพราะถาหากตอบไปแลวจะเกิดความไมปลอดภัยหรือเสียประโยชนที่สําคัญของเทศบาล
2.2 การเปดอภิปราย
กฎหมายว า ด ว ยเทศบาลได ใ ห สิ ท ธิ แ ก ส มาชิ ก สภาเทศบาล ขอเป ด อภิ ป รายต อ
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งได ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการที่กําหนดไว
เช น มี ข อ กล า วหาคณะเทศมนตรี ว า ปฏิ บั ติ ง านไม ช อบด ว ยอํ า นาจหน า ที่ ละเลยไม ป ฏ บิ ั ติ ห น า ที่ แ ละ
มีความประพฤติเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง ฯลฯ
2.3 การอนุมัติงบประมาณประจําป
กอนที่จ ะมี การดํ าเนิน กิจ กรรมตาง ๆ ในรอบปตอไป คณะเทศมนตรี จะตองเสนอ
งบประมาณประจําปเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลเสียกอน และเมื่อสภาไดอนุมัติแลวจึงจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได
การที่กําหนดใหตองเสนอขออนุมัติงบประมาณกอนนั้น เพื่อที่สภาเทศบาลซึ่งถือวาเปนตัวแทนของประชาชน
ในทองถิ่นนั้น สามารถควบคุมการจัดหารายไดและการใชจายเงินของฝายบริหารใหเปนไปอยางถูกตอง และ
ตรงกั บ ความต องการของท องถิ่ น และในกรณีที่ส ภาเทศบาลพิจ ารณาแลว ลงมติไมรับ หลักการแหงราง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณประจํ า ป ที่ ค ณะเทศมนตรี เ สนอแล ว ไม ว า จะต อ งเหตุ ผ ลใดก็ ต ามจะมี ผ ลทํ า ให
คณะเทศมนตรีชุดนั้นตองพนจากตําแหนงไป
3. อํานาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะเทศมนตรี
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเทศบาล ไดกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะเทศมนตรี
ไววา “ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ดวยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล”
กลาวโดยสรุป คือ อํานาจในการเห็น ชอบแตงตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะ
เสนอการเห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง มีขอสังเกตวาในปจจุบันมีการจัดกลุมในลักษณะพรรค
การเมืองขึ้น ดังนั้น กลุมที่ไดรับเลือกตั้งเปนฝายเสียงขางมากจะมีโอกาสสูงที่จะไดรับเลือกตั้งเปนฝายบริหาร
(คณะเทศมนตรี)
4. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล
เพื่ อ ที่ จ ะให ก ารดํ า เนิ น งานต า งๆ ของสภาเทศบาลเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอํานาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายใหทําซึ่งคณะกรรมการ
ที่สภาเทศบาลจะแตงตั้งนี้สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
4.1 คณะกรรมการสามั ญ คื อ คณะกรรมการที่ ป ระกอบด ว ยสมาชิ ก สภาเทศบาล
ซึ่งไดรับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบใหคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาลไดไมเกิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไมเกิน 5 นาย สวนเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตําบลใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไดไมเกิน 3 นาย
4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มิไดเปนสมาชิกซึ่งไดรับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจํานวนและองคประกอบ
ของคณะกรรมการไดเชนเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกลาวมาแลวขางตน
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5. อํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรี
คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่สําคัญๆ อาจกลาวโดยสรุปได 3 ประการ ดังนี้
1. อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยทั่วไปของ
เทศบาลตามที่เทศบาลกําหนดไว
2. อํ านาจหน าที่ ใ นการเปรี ย บเที ย บคดี ที่ล ะเมิด ต อเทศบั ญ ญัติ โดยเทศมนตรี คนใด
คนหนึ่งอาจมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในคดีที่มีการละเมิดตอเทศบัญญัติได และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชนแหงการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอํานาจที่จะเรียกผูกระทําความผิดและพยานมา
บันทึกถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณาไดดวย
3. อํา นาจหน าที่ในการปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
กลาวคือ คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกํานัน ผูใหญบาน ในการปฏิบัติงานตาง ๆ ในเขตเทศบาล
ตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ หรือกฏหมายอื่นใดที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดไวโดยกฎกระทรวง
เพื่ อให ก ารใช อํา นาจหน าที่ ของคณะเทศมนตรี ดัง กลา วมาแลว ขา งตน เป น ไปอยา งมี
ประสิ ทธิภ าพให ได มีการแบ งอํ า นาจหนาที่ในการวินิจ ฉัย ปญ หา และการสั่งการระหว างนายกเทศมนตรี
กับเทศมนตรีไว ดังนี้ (ประหยัด หงษทองคํา, 2526 : 55)
1. นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัย สั่งการและบริห ารงานในเรื่อง
ตอไปนี้
1.1 เรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล
1.2 เรื่องที่ตองรายงานอําเภอหรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณี
1.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรี
1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติหรือยกเลิกแกไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติอยูแลว
1.5 เรื่องที่ดําริขึ้นใหม ซึ่งอาจตองมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการขึ้นใหม
1.6 เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นเปนปญหา หรือกรณีพิเศษที่ควรไดรับการวินิจฉัยจาก
นายกเรื่องซึ่งนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งการโดยเฉพาะ
1.7 เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
2. เทศมนตรีมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยสั่งการหรือบริหารงานในเรื่องตอไปนี้
2.1 เรื่องที่คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายใหเปนอํานาจหนาที่ของ
เทศมนตรี
2.2 เรื่องที่ตองรายงานนายกเทศมนตรี
2.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุไวใหเปนอํานาจหนาที่ อนึ่ง ในกรณีที่
นายกเทศมนตรีไมอยู หรือไมสามารถบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผูหนึ่งทํางานแทน
และจะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
6. อํานาจหนาที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
หรือหนาที่บังคับใหปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอํานาจตามที่กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
กําหนด ทั้งยังไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลในฐานะระดับตาง ๆ ไว เชน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ไวแตกตางกันโดยมีรายละเอียดกลาวคือ
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6.1 หนาที่บังคับหรือหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ สรุปแบงหนาที่ตามฐานะของเทศบาลไว ดังนี้
เทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
1. รักษาความสงบเรียบรอยของ มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาลตําบล
มีหนาที่เชนเดียวกับ
ประชาชน
ขอ 1-7 และมีหนาที่เพิ่มอีก ดังนี้
เทศบาลเมือง ตาม
ขอ 1-14 และมีหนาที่เพิ่ม
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
อีก ดังนี้
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือ 2. ใหมีโรงฆาสัตว
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง 3. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและ 1. ใหมีและบํารุงการ
สงเคราะหมารดาและเด็ก
การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
รักษา
2. กิจการอยางอื่น
4. ปองกันและระงับโรคติดตอ
4. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
ซึ่งจําเปนเพื่อการ
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
5. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 6. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง สาธารณสุข
7. หนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคําสั่ง
โดยวิธีอื่น
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย 7. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือ
บัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล สถานสินเชื่อทองถิ่น
6.2 อํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ
เทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 1. ใหมีตลาด ทาเทียบและทาขาม
มีหนาที่เชนเดียวกันกับ
2. ใหมีโรงฆาสัตว
2. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
เทศบาลเมืองตาม
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร ขอ 1-12
4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดา
5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหา และเด็ก
กินของราษฎร
5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
6. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการ
6. ใหมีการสาธารณูปการ
พิทักษและรักษาคนเจ็บไข
7. จัดทํากิจกรรม ซึ่งจําเปนเพื่อการ
7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาและ
สาธารณสุข
แสงสวางโดยวิธีอื่น
8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
9. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา
8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
9. เทศพาณิชย
และพลศึกษา
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10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว
และสถานที่พักผอนหยอนใจ
11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและรักษา
ความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
12. เทศพาณิชย
6.3 อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนด
นอกจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดไวแลวยังมี
กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ อีกเปน
จํานวนมาก เชน
(1) พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ พุทธศักราช 2464
(2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 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) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ
7. การบริหารงานของเทศบาล
การบริ ห ารงาน ประกอบด ว ย คณะเทศมนตรี จะทํ า หน า ที่ เ ป น ผู กํ า หนดนโยบาย
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น จึ ง เห็ น ได ว า หน า ที่ สํ าคั ญ ในการวางแผนดํ าเนิ น งาน ก็ คื อ
คณะเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบควบคุมจัดทําใหเปนไปตามแผนนั้น จึงเทากับวาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบใน
ดา นการวาง “นโยบาย” นั่น เอง เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การบริห ารงานของรัฐ บาลแลว คณะเทศมนตรี
ก็เชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีซึ่งบริหารราชการดานนโยบาย สวนงานประจําทั้งหมดยอมอยูในความรับผิดชอบ
ของปลัดเทศบาลหรือคลายกับปลัดกระทรวง
สําหรับสภาเทศบาล จะทําหนาที่การตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงกับตัวบทกฎหมาย
ซึ่งใชบังคับแกบุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลและตามที่
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กฎหมายบัญญัติและใหอํานาจไว ซึ่ งจะเห็นได วาในกรณีห ลังนี้ กฎหมายไดให อํานาจแกส ภาเทศบาลมาก
ในการวางนโยบายและการควบคุมการบริห ารงานของคณะเทศมนตรี การใชอํานาจที่นับ วาสําคัญที่สุด
ของสภาเทศบาลในกรณีนี้คือ การพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําป นั บวาสภาเทศบาลไดใช
อํานาจอยางสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี
8. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล)
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น รศ.ดร.สมคิด เลิศไพบูลย ไดใหความเห็นวา
การกํากับ ดูแลองค กรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการกระจายอํานาจ
หากการกระจายอํ า นาจโดยปราศจากการกํ า กั บ ดู แ ลแล ว ย อ มทํ า ให รั ฐ เดี่ ย วไม ส ามารถดํ า รงตนอยู ไ ด
ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 บัญญัติวา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงเปนตนกําเนิดของการกํากับดูแล
ที่สําคัญของรัฐเหนือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร หมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตมาตรา 280-290
ไดกําหนดเกี่ ยวกับการปกครองทองถิ่น การมี สว นรวมของประชาชนในการปกครองท องถิ่ น การกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่น และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแมวารัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อิส ระตามหลั กแห งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ข องประชาชนในท องถิ่ น
แตความเปนอิสระของทองถิ่นดังกลาวก็ยังคงอยูภายใตเงื่อนไขของความเปนกลไกหนึ่งของการบริหารราชการ
แผ น ดิ น ที่ เ ป น ภารกิ จ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ บาลที่จ ะตอ งกํ ากั บ ดูแ ล ทั้ง นี้เพื่ อใหอ งคก รปกครอง
สว นท องถิ่ นสามารถบริ หารกิจ การได อยางประสิทธิภาพ เปน ไปดว ยความถูกตองตามที่กฎหมายบัญญัติ
อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลจึงจําเปนตองกํากับดูแลทองถิ่นโดยผานการบริหาร
ราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ ซึ่งเปนตัวแทนและกลไก
ที่สําคัญของรัฐบาลในการกํากับ ดูแลทองถิ่น ทั้งนี้การกํากับดูแลจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. การกระทําเทาที่จําเปน
2. กระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ
3. ตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศชาติ
โดยรวม
4. จะกระทบถึงสาระสําคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่นไมได
9. วิธีการในการกํากับดูแล
1. การกํากับดูแลโดยตรง
1.1 การกํากับดูแลตัวบุคคลหรือองคกร เชน
(1) กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดถูกกลาวหาวา
ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ
ไม ช อบด ว ยอํ า นาจหน า ที่ หรื อ มี ความประพฤติ ใ นทางจะนํ า มาซึ่ งความเสื่ อ มเสี ย แก ศัก ดิ์ ตํ า แหน ง หรื อ
แกเทศบาล หรือราชการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวา จะใหคงอยูในตําแหนงในระหวาง
การสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ไดไมเกิน 30 วัน แลวรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา48)
(2) กรณี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เห็ น ว า คณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตาม
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หรื อปฏิ บั ติ การไม ช อบด ว ยอํ า นาจหน า ที่ หรือมี ความประพฤติในทางจะนํา มาซึ่งความเสื่อมเสีย แกศัก ดิ์
ตํ า แหน ง หรื อ แก เ ทศบาลหรื อ ราชการ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจเสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน เพื่อขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สั่งใหคณะเทศมนตรี
เทศมนตรี น ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ออกจากตํ าแหน ง ได (มาตรา 73 ประกอบมาตรา 48
ปญจวีสติ 48 ปญจทศ และ 48 โสฬส)
(3) รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจสั่ ง ยุ บ สภาเทศบาล หากเห็ น ว า
เพื่อเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวมตามที่
ผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็น (มาตรา 74)
1.2 การกํากับดูแลการกระทํา
การกระทําที่สําคัญ ๆ ของเทศบาลจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของราชการบริหาร
สวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค เชน
(1) การกํากับดูแลกอนที่การกระทําจะมีผลบังคับใช เชน การอนุมัติ การอนุญาต
การใหความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติ (รางเทศบัญญัติทั่วไปและรางเทศบัญญัติงบประมาณ)
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด (มาตรา62)
- การทํากิจการนอกเขตเทศบาลตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่
961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน (มาตรา 57 ทวิ)
การจัดตั้งหรือยุบเลิกสหการตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา (มาตรา58)
การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ ตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 66) ซึ่งปจจุบัน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 252/2541 ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2541 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน
การจายเงินอุดหนุนและการจายเงินเพื่อการลงทุนตองไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัด (มาตรา 67 ทวิ)
(2) การสั่ งเพิ ก ถอนหรือ สั่ งใหร ะงั บ การกระทํ าอยา งใดอย างหนึ่ ง กล าวคือ กรณี
นายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองและ
ไปในทางที่อาจจะเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการ และนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี ไดชี้แจง แนะนํา ตักเตือน แลวไมปฏิบัติตาม นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีมี
อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง เพิ ก ถอน หรื อ สั่ ง ให ร ะงั บ การปฏิ บั ติ ข องคณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ไวกอนได แลวรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 15 วัน เพื่อให
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การตามที่ เ ห็ น สมควร (มาตรา 72 ประกอบมาตรา 48
ปญจวีสติ)
2. การกํากับดูแลโดยออม
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2.1 การใชเงินอุดหนุนเปนมาตรการในการกํากับดูแล
ทุกปสวนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถแยก
เปน 2 กรณีดวยกัน คือ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปนั้น เมื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับแลวจะนําไปใชในดานใด ๆ ก็ได โดยไมอยูภายใตการควบคุมของสวนกลาง สวนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจนั้นจะเปนเงินอุดหนุนที่ระบุกิจการโดยตรงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะนําไปใชได เงินอุดหนุน
สวนนี้จะถูกควบคุมอยางใกลชิดทุกขั้นตอนจากสวนกลางตามระเบียบที่รัฐบาลกําหนดดังนี้
(1) การขอรับเงิน จะตองเสนอโครงการผานกรมการปกครองใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของโครงการตลอดจนราคาคาใชจาย
(2) การใชจายเงิน จะตองเปนไปตามโครงการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติทุกประการ
(3) การเปลี่ยนแปลงรายการ จะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณกอนทุกกรณี
เวนแตกรณีที่สํานักงบประมาณมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาจังหวัด
(4) การเบิกจายเงินจะกระทําไดเมื่อถึงงวดการจายเงินตามสัญญา โดยตองเบิกจากคลัง
(5) การกันเงิน จะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
แมในทางทฤษฎี องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอิสระที่จะขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจหรือไมก็ได ซึ่งก็หมายความวา ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ไมตองอยูภายใตการควบคุมจากสวนกลาง แตถาขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ก็ตองอยูภายใต
การควบคุมเงินอุดหนุน จึงเปนมาตรการในการกํากับดูแลทางออมประเภทหนึ่ง ซึ่งจํากัดเสรีภาพ ในทางการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางมาก
2.2 การใชสัญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับดูแล
สัญญามาตรฐานก็คือ “สัญญาที่บุคคล (หรือนิติบุคคล) ทางกฎหมายมหาชน หรือทาง
กฎหมายแพงบุคคลหนึ่งกระทําขึ้น โดยแบบของสัญญานั้นถูกกําหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม” การที่แบบของ
สัญญานี้ถูกกําหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม จึงเทากับวาบุคคลที่ทําสัญญานั้น ๆ ถูกจํากัดอํานาจและการริเริ่ม
สรางสรรคในการกําหนดรายละเอียดทางสัญญานั่นเอง
การใชสั ญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับ ดูแลทางออมนั้ น มีการใชอยาง
แพร ห ลายในระบบกฎหมาย ลายลั กษณอักษรในสว นที่เกี่ย วกับ การกระจายอํานาจนั้น มักพบตัว อย างนี้
มากมาย เชน การจัดทําสัญญาตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 ขอ 125 กําหนดวา จะตองทําตามตัวอยาง
สัญญาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดและไมทําใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสียเปรียบ
เทศบาลเมือง
- เปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด
(ยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดเลย)

สุขาภิบาล

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

เทศบาลนคร
- มีประชากร 50,000
คนขึ้นไป

46
หรือ

รูปที่ 2.1 เงื่อนไขในการจัดตัง้ เทศบาลและประเภทของเทศบาล
เทศบาล
สภาเทศบาล
-สมาชิก 12-18-24

คณะเทศมนตรี
- นายกฯ 1 คน
- เทศมนตรี 2-4 คน
ปลัดเทศบาล
หนวยงานตรวจสอบภายใน

กอง/ฝาย
คลัง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

กอง/ฝาย
สวัสดิการสังคม

รองปลัดเทศบาล

กอง/ฝาย
สาธารณสุข

กอง/ฝายวิชาการ
และแผนงาน

กอง/ฝาย
การประปา

กอง/ฝาย
ชาง

กอง/ฝาย
การศึกษา

แขวง

รูปที่ 2.2 แสดงโครงสรางและการแบงสวนราชการบริหารของเทศบาล
เทศบาลตําบล

สภาเทศบาล

คณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา
เทศบาตําบล

การประชามติจากประชาชน
ในเขตเทศบาลนั้น
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รูปที่ 2.3 เทศบาลตําบล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543
เทศบาล
นคร

เมือง

นายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน

เทศบาล

เทศบาบตําบล มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน
เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน
เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 4 คน

สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน
สมาชิกเทศบาลเมือง 18 คน
สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน

ประธานสภา และรองประธาน
สภาเทศบาล เลือกจาก
นายกเทศมนตรีเปน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี
ตามมติของสภาเทศบาล
รูปที่ 2.4 เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543

การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล
มาตรการทั่วไป

การอนุมัติ
การเพิกถอน
การชี้แจง
ตักเตือน

โดย รมว.
มหาดไทยหรือ
ผวจ.ในการ
ตรวจสอบให
ถูกตองตาม
กฎหมาย

มาตรการกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ
กฎหมายที่กําหนดให
สวนกลางตองดําเนินการ
เชนการยกฐานะระเบียบ
ของพนักงานเทศบาล
ฯลฯ
กฎหมายในสวนกลาง
ออกเปนระเบียบ เชน
ขอบังคับประชุม การทํา
งบประมาณ ฯลฯ

มาตรการตรวจสอบ
นอกจาก
กระทรวงมหาดไทย
จะออกระเบียบ
เกี่ยวกับ การเงิน
ทรัพยสินแลวยังมี
อํานาจในการ
ตรวจสอบการคลัง
บัญชีเทศบาล
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กฎหมายกําหนดใหสวนกลางประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เชน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีที่ละเมิดตอเทศบัญญัติ
การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล
ยุบสภา

ปลดสมาชิกออก

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

เมื่อสอบสวนแลวพบวา
ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือไมมาประชุม 3 ครั้ง
ติดตอกัน ฯลฯ

ปลดคณะเทศมนตรี
เมื่อพบวาประพฤติเสื่อม
เสีย หรือ ส.ท. ไมต่ํากวา
1 ใน 3 เสนอเรื่องปลด
และ รมว.มหาดไทย
เห็นชอบ

การบริการ
ใหเปนไปตามระเบียบ
พนักงานเทศบาลโดยมี รมว.
มหาดไทยเปนประธานใน
การกํากับ ดูแลวินัยรวมทั้ง
แตงตั้งโยกยายเลื่อนชั้น
(พนักงานเทศาบาลระดับ 5
ขึ้นไป)

รูปที่ 2.5 แสดงวิธีการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล)
2.4.8 ขอมูลพื้นฐานสําคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
เทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ จัดตั้งขึ้ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวั ด
มหาสารคาม พ.ศ. 2480 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ซึ่งเปนการยกฐานะบางสวนของตําบลเหนือ และตําบลหลุบ
อําเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเปนเทศบาลเมือง เรียกวา “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม”
มีพื้นที่ 4.04 ตารางกิโลเมตร ตอมาในป 2524 ไดขอขยายเขตเทศบาลออกเปน 16.96 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 โดยมี
พระอรรถเปศลสุรวดี เปนนายกเทศมนตรีคนแรก และนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม เปนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
คนที่ 24 คนปจจุบัน โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลโพนทอง
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลหลุบ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลเหนือ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลลําพาน
ตั้งอยูเลขที่ 70/21 ถนนถีนานนท ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
1) ดานกายภาพ
1.1) ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
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รูปที่ 2.6 แสดงวิธีการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล)

1.2) ลักษณะภูมิประเทศ
จั ง หวั ดกาฬสิ น ธุ มีลั ก ษณะภู มิป ระเทศเป น ภู เขาสู งจนถึ งที่ ร าบลุม มีน้ํ าแชขั ง ดัง นั้ น
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ สามารถแบงลักษณะภูมิประเทศได 5 ลักษณะ ดังนี้
(1) พื้ น ที่ ที่ เ ป น ภู เ ขา ได แ ก เทื อ กเขาภู พ าน ซึ่ ง มี ร ะดั บ ความสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเล
ปานกลาง 200 - 500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพื้นที่ของอําเภอสมเด็จ อําเภอ
เขาวง อําเภอกุฉินารายณ และอําเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญไดแกน ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน
(2) สภาพที่ เ ป น หุ บ เขา อยูใ นเขตอํา เภอเขาวง มีลั กษณะเปน พื้น ที่ลูก คลื่ น ลอนตื้ น
อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอสมเด็จ และ
บางสวนของอําเภอหวยผึ้ง
(3) สภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนตื้น อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอ
สมเด็จ และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง
(4) สภาพคอนคางราบ มีระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 - 170 เมตร อยูในบริเวณอําเภอเมือง
อําเภอยางตลาด บางสวนของทิศใตของอําเภอสหัสขันธ ทางทิศตะวันออกของอําเภอสมเด็จ และอําเภอหวยผึ้ง
(5) สภาพพื้นที่ราบลุมริมฝงน้ํา เปนที่ราบริมแมน้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร อยูในอําเภอกมลาไสย บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอยางตลาด
1.3) ลักษณะภูมิอากาศ
ภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ จะมี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศรอนและคอนขาวหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุมีฝนตกเฉลี่ย 1,389.4 มิลลิลิตร/ป อุณหภูมิสูงสุด 51.5
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ ขอมูลเฉลี่ยรอบ 17 ป)
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2) ดานการเมือง/การปกครอง
2.1) เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุแบงเขตการปกครองออกเปน 3 เขต ในพื้นที่
เขตเทศบาล 16.96 ตารางกิ โ ลเมตร มี 36 ชุมชน ที่มีคณะกรรมการชุมชน ส ว นอีก 2 ชุมชนเปน ชุมชน
ยานการคาและสถานที่ราชการไมมีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
ที่
เขต 1
ที่
เขต 2
ที่
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 ชุมชนโรงงิ้ว
20 ชุมชนบุญกวาง
32 ชุมชนทุงมน
9 ชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา
21 ชุมชนดอนกลอย
33 ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา
ที่
เขต 1
ที่
เขต 2
ที่
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 บุญเพิ่ม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 18 คน ประกอบดวย
เขต 1 นายต อ ชาติ ฆารไสว นายกานต ฆารไสว นายสิ ท ธิ ภ รณ ตุ ง คะเตชะ
นายสรรเพชญ ศรีทอง นายนภดล แกวพูล และนางจินตนา ผองพันธุ
เขต 2 นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล นางสุ โ รจน แสดงโสภาพรรณ นายกฤษฎา เวี ย งวะลั ย
นายอุทิศ จําเริญสรรพ นายกมลพันธุ จีระสมบัตริ และนายธนัท จิตรลาดานนท
เขต 3 นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น นายอาคม สําราญเนตร นายธวัชพงศ โยคะสิงห นายอภิชัย
น้ําจันทร นางจําลอง ภูเตานาค และนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน
3) ประชากร
3.1) ขอมูลเกี่ยวกับประชากร
จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 14,840 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร 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
ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่คิดเปน 2,017 คน/ตารางกิโลเมตร
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3.2) ขอมูลชุมชน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลําดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อชุมชน
ซอยน้ําทิพย
กุดยางสามัคคี
โพธิ์ไทร
ทาสินคา
ดอนสวรรค
หนาโรงเลื่อย
วัดเหนือ
โรงงิ้ว
วัดใตโพธิ์ค้ํา
หนองลิ้นจี่
ชื่อชุมชน
หนองไชยวาน
หนองผักแวน
ตลาดเกา
คุมหวย
ทุงสระ
วัดหอไตรปฏการาม
วัดสวางพัฒนา
วัดสวางคงคา
ริมแกงดอนกลาง
บุญกวาง
ดอนกลอย
สุขสบายใจ
หัวโนนโก
ก.ก.ส.
สงเปลือยใน
สงเปลือยกลาง
สงเปลือยนอก
หนาโรงซอม ร.พ.ช.
วัดปาทุงศรีเมือง
ทุงศรีเมืองพัฒนา
ทุงศรีเมืองกลาง
ทุงมน
หัวคู-หนองเรือ
เกษตรสมบูรณ

จํานวนบาน (หลังคาเรือน)
229
360
115
184
158
128
170
161
175
235
จํานวนบาน (หลังคาเรือน)
159
279
197
242
139
335
177
358
140
275
275
520
273
332
365
216
431
413
477
342
250
189
138
164

จํานวนประชากร (คน)
1,024
1,122
441
721
769
489
660
572
592
911
จํานวนประชากร (คน)
614
789
702
723
474
1,102
572
1,235
607
939
848
1,505
774
884
1,257
578
1,029
1,061
1,484
1,012
869
605
440
582
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35
36
*37
*38

หาดลําดวน
ดงปอ
วัดกลาง
ตลาดสด
รวม

164
327

411
956

5,748

4,864

14,840

34,218

หมายเหตุ : * เปนชุมชนยานการคาและสถานที่ราชการไมมีคณะกรรมการชุมชน
ที่มา : 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
- โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมสามัญวัดประชานิยม
- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ (ไทย - เยอรมัน)
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ
สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
รวม

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2557 จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2558
กอน
กอน
ประถม มัธยม รวม
ประถม มัธยม รวม
ประถม
ประถม
1,111
1,111
1,119
1,119
226
226
205
205
376
376
430
430
182
182
177
177
102
102
103
103
55
55
60
60
533 1,293 226 2,052 593 1,296 205 2,094
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ที่มา : สํานักการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
4.2) สาธารณสุข
ศูนยสาธารณสุขในสังกัด
2 แหง
โรงพยาบาลของรัฐ
1 แหง
โรงพยาบาลเอกชน
1 แหง
ศูนยสุขภาพชุมชน
2 แหง
คลินิกแพทย
38 แหง
คลินิกทันตกรรม
8 แหง
รานขายยาที่มีเภสัชกร
37 แหง
ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พฤษภาคม 2559
4.3) อาชญากรรม
สถิติการเกิดเหตุคดีอาญาภายในอําเภอเมืองกาฬสินธุ
ป 2557
มีคดีอาญา
142 คดี
ป 2558
มีคดีอาญา
132 คดี
ที่มา : สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ
4.4) ยาเสพติด
ป 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีผลการดําเนินการในการ RE-X-ray เพื่อคนหาผูเสพ/ผูติด
ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทั้ง 36 ชุมชน พบผูเสพจํานวน 50 ราย ไดนําเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟู
คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ คายฟนฟูศูนยขวัญแผนดินอําเภอเมืองกาฬสินธุ โดยการประสานการปฏิบัติกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5) การสังคมสังเคราะห ผูสูงอายุจํานวน 3,247 คน ผูพิการจํานวน 663 คน ผูปวยเอดส
จํานวน 25 คน และผูดอยโอกาสจํานวน 60 คน
5) ระบบบริการพื้นที่
5.1) การคมนาคมขนสง
ทางรถไฟ ตองลงที่จังหวัดขอนแกน แลวตอรถโดยสารประจําทางจากจังหวัดขอนแกน
เขาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร
ทางอากาศ ต อ งลงที่ จั ง หวั ด ขอนแก น แล ว ต อ รถโดยสารประจํ า ทางจากจั ง หวั ด
ขอนแกนเขาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร
ทางรถยนต สามารถใชเสนทางติดตอทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง ตลอด
จนถึงกรุงเทพมหานครไดอยางสะดวก
5.2) การไฟฟา
- จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
- จํานวนไฟฟาสาธารณะ

14,840 ครัวเรือน
5,375 จุด

5.3) การประปา
- จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช

14,840 ครัวเรือน
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- หนวยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่ สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ
- จํานวนน้ําประปาที่ผลิตได
23,760 ลบ.ม./วัน
- จํานวนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา
2 แหง
5.4) โทรศัพท
โทรศั พท ในป งบประมาณ 2556 มีชุมสายโทรศัพท โครงขายของ TOT จํานวน 70
ชุมสาย 25,123 เลขหมาย มีชุมชนสายโทรศัพท โครงขายของ TT&T จํานวน 8 ชุมสาย 6,217 หมายเลข
เลขหมายที่เปดใชแลวในสวนของโครงขาย TOT จํานวน 15,029 หมายเลข และโครงขาย TT&T จํานวน
2,804 เลขหมาย โดยประเภทผูเชาสวนมากเปนบานพักอาศัย ธุรกิจ สวนราชการ ตามลําดับ (ที่มา : บริษัทที
โอที จํากัด (มหาชน) ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2556
5.5) ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
มีบริษัทไปรษณียไทย
6) ดานเศรษฐกิจ
6.1) การเกษตร
พื้นที่เกษตร 19,779-1-21 ตรม./ไร
6.2) การบริการ
- สถานธนานุบาล
2
- โรงฆาสัตว
1
- สถานีบริการน้ํามัน
7
- สถานีบริการกาซ LPG
1
- ตลาดสด
3
- โรงแรม
9
- โรงพยาบาลของรัฐ
1
- โรงพยาบาลของเอกชน
1
- ศูนยบริการสาธารณสุข
3
6.3) การทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยว/สวนสาธารณะ
7
- สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
- วัดกลาง พระอารามหลวง
- สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
- อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร
- พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ
- ศาลเจาโสมพะมิตร
6.4) การทองเที่ยว
- ธนาคาร
10
- ศูนยการคา/หางสรรพสินคา
5
- กลุมอาชีพ
19

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

แหง
แหง
กลุมอาชีพ

55
7) เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1) ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีทั้งหมด 38 ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชน ๆ ละ
10 คน รวมทั้งหมด 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบ วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ฯ
7.2) ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
โดยใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค จํานวนน้ําที่ผลิตได 23,760 ลบ.ม./วัน ซึ่งมีจํานวน
แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาจํานวน 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
จํานวนผูนับถือศาสนาอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 0.21 ของประชากรในเขตเทศบาล
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ วัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ 2559
8.2) ประเพณีและงานประจําป มหกรรมงานโปงลางและงานวิจิตรแพวาราชินีแหงไหม งาน
กาชาดประจําป งานบุญซําฮะ งานบุญเขาพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญกฐิน ประเพณีลอยกระทง
8.3) ภูมิปญญาทองถิ่น / ภาษาถิ่น : การทอเสื่อกก / ภาษาอีสาน
8.4) สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก : ผาไหมแพรวา
9) ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1) น้ํา : ลําน้ําปาว แกงดอนกลาง กุดยางสามัคคี กุดน้ํากิน
9.2) คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ : คุณภาพน้ํามีคาบีไอโออยูในเกณฑมาตรฐาน

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยของ
พนิดา สุภาราญ (บทคัดยอ : 2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทีมงานของ
พนักงานสวนตําบล ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวาจากลักษณะการทํางาน
ของทีมงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคนั้นจะเห็นไดวา พนักงานสวน
ใหญมีความเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของทีมงานที่ชัดเจน สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด
กฎเกณฑ และมาตรฐานต าง ๆ ในการทํางาน ไดเ ปนอยางดี โดยหั วหน าทีมงานนั้น ไมใชอํานาจครอบงํ า
สมาชิกทําใหสมาชิกสวนใหญมีการอภิปรายถกเถียงกันอยางกวางขวาง โดยทุกคนไดมีสวนรวมและรับฟง
เหตุผลซึ่งกันและกันไดทุกเรื่องอยางตั้งใจ สมาชิกพรอมที่จะเปดรับความคิดเห็นที่แตกตางกันซึ่งมีศิลปะใน
การฟงและนําการฟงนั้นมาใชเปนความคิดสูการปฏิบัติ โดยไมแสดงอาการหลีกเลี่ยงกับความคิดเห็นที่ขัดแยง
โดยมีการตัดสินใจโดยใชหลักความเห็นพองตองกันเปนเอกฉันทของสมาชิกหากมีการวิพากษวิจารณกันก็จะ
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เปนไปอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย ทําใหสมาชิกสวนใหญไดมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกไดรับ
มอบหมายงานอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี สวนใหญมีการติดตามผล
และประเมินผลการทํางานเปนทีมทุกระยะ ตั้งแตกอนปฏิบัติระหวางการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ รูปแบบ
การติดตอสื่อสารกันของสมาชิกสวนใหญเปนแบบสองทางระหวางหัวหนาทีมกับสมาชิก และระหวางการ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ทําใหสมาชิกสวนใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางสมาชิกทีม
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (บทคัดยอ : 2553) ไดศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของเทศบาลเรียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ผูมีสวนไดสวนไดเสียมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการและความเชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาล อยูในระดับมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับ
คารอยละ จะมีคารอยละอยูระหวาง 76-80 หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของผูมีสวนได
เสียที่มีตอความเชื่อมั่นในการใหบริการตอประชาชนของเทศบาลเวียงพาคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ
ดานการอํ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต อ งการของประชาชน ( Χ =6.07) ร อยละ 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 และเพิ่มเติมใหสอดคลองกับภารกิจ และบริบทขององคกร ทั้งนี้พบวาการบริหารงาน
ในด า นต า ง ๆ ควรมี การปรั บ ปรุ ง เช น ดานโครงสรา ง และดา นการจู งใจพนักงาน 2) ป จ จั ย ที่ ส งผลต อ
ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดาน
โครงสราง ปจจัยดานระบบงาน ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานพนักงานปจจัยดานคานิยมรวม และปจจัยดาน
ทั กษะมี ค วามสั มพั น ธ กับ ความสํ า เร็ จ ในการบริห ารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัด ปทุมธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อนํามาสรางสมการพยากรณเพื่อทํานายปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารงาน พบวา ปจจัยดานทักษะสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก
ปจจัยดานคานิยมรวม ปจจัยดานกลยุทธ และปจจัยดานระบบงาน ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (R2) เทากับ .621 จึงทําใหทั้งสี่ปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายความสําเร็จในการบริหารงานไดรอยละ
62.1 และ 3) ขอเสนอแนะจากการวิจัย การบริห ารงานภายในเทศบาลควรที่จ ะพัฒ นาการดําเนิน งาน
ในดา นตา ง ๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พรอ มทั้ง สรา งเครือ ขา ยภาคประชาชนที่เ ขมแข็ง
เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลนครรังสิตประสบความสําเร็จไดตอไปในอนาคต
ทิรั ศม ช ญา พิ พัฒ น เ พ็ ญ และคณะ (บทคัดยอ : 2557) เรื่องการประเมิน ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบวา 1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจการใหการบริการดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม และงานเคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานที่ประชาชนผูมารับ
บริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตา
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หลวง และงานทะเบียนราษฎร ตามลําดับ 2) ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับ
บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจการให บ ริ ก ารด า นเจ า หน า ที่ / บุ ค ลากรผู ใ ห บ ริ ก าร ในระดั บ มากที่ สุ ด ได แ ก
กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ สวนหนวยงานที่ประชาชน
ผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร
ตามลําดับ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงใจการใหบริการดานสิ่ง
อํานวยควาสะดวก มี ระดับ ความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนย บริการสาธารณสุขศู นยเตาหลวง งานทะเบีย น
ราษฎร และศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ตามลําดับ 4) ดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ พบวา ประชาชน
ผูมารับบริการมีความพึงใจการใหบริการดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ ในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการ
สังคม งานเคาน เตอร เซอรวิส สวนหน วยงานที่ประชาชนผูมารับ บริการมีระดับ ความพึงพอใจมาก ไดแก
ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย เ ตาหลวง ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย ส ระเกษ และงานทะเบี ย นราษฎร
ตามลําดับ 5) ความพึงพอใจของผูใชบริการ รวมทุกดาน รวมทุกหนวยงาน พบวาประชาชนผูมารับบริการของ
เทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส
ส ว นหน ว ยงานที่ ป ระชาชนผู ม ารั บ บริ การมีร ะดับ ความพึงพอใจมาก ไดแ ก ศูน ยบ ริการสาธารณสุขศูน ย
เตาหลวง ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย ส ระเกษ และงานทะเบี ย นราษฎร ตามลํ า ดั บ 6) ป ญ หาและ
ขอเสนอแนะ พบวา ควรเพิ่มที่จอดรถในการใหบริการ อยากใหเพิ่มหนังสือพิมพรายวันไวบริการระหวาง
รอตรวจ เพิ่ ม เตี ย งผู ป ว ยให มากขึ้ น /รถพยาบาลประจํ า อยากให มี ย ามประจํ า /ไฟฟ า หน ากํ า แพงประตู
เจาหนาที่ควรมีเครื่องแบบชัดเจนเปนแบบแผนเดียวกัน เพื่อปองกันการสับสนระหวางเจาหนาที่กับประชาชน
ผู ใ ช บ ริ ก าร การเรี ย กชื่ อ อยากให เ รี ย กซ้ํ า 2 ครั้ ง หรื อ ใช ไ มโครโฟนก็ ไ ด เ พื่ อ ความสะดวกแก ก ารได ยิ น
เพราะอาจมีบางทานที่มีปญหาทางหูการเรียกชื่อใหเสียงดังกวานี้
แวหะมะ จิน าแวและอริย า คูห า (บทคัดยอ : 2553) ไดวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชน
ตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอยี่งอ ผลการวิจัย
พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน
อยูในระดับ มาก (X = 3.56) และผลการเปรีย บเทีย บความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชน
ตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ที่มี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาตางกัน
พบวากลุมอายุ มีความพึงพอใจตอการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
ในภาพรวมมี ผ ลการดํ า เนิ น งานอยู ใ นระดั บ มาก ปานกลาง และน อ ย ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะของหน ว ยงาน
สวนที่ยังคงมีปญหาไดแก งบประมาณ ความรูความเขาใจกระบวนการดําเนินงาน การใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการยังมีปญหาเรื่องโครงสรางพื้นฐานการทํางานของเทศบาล การมีสวนรวมของประชาชน
อยู ใ นระดั บ น อ ยถึ ง ปานกลางขึ้ น อยู กั บ ระดั บ การศึ ก ษา รายได และความคาดหวั ง ในการได ป ระโยชน
จากการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานนั้น
2.6 กรอบแนวคิด
1. ดานการบริการประชาชน
2. ดานการบริหารบานเมืองที่ดี
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

รูปที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการสํารวจ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อให้ผลการประเมินที่ได้สามารถนาไปใช้พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.2 ความสาคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.3 หลักประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.4 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน
2.1.6 วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติงาน
2.1.7 ลักษณะของการประเมินที่ดี
2.1.8 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.9 ปัญหาและข้อจากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล
2.2.2 การประเมินประสิทธิผล
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
2.3.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.2 หลักการของการปกครองท้องถิ่น
2.4.3 องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น
2.4.4 วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.5 ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
2.4.7 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
2.4.8 ข้อมูลพื้นฐานสาคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิด
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
“การประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน” ถือเป็นกระบวนการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จ ากการวั ดผล การประเมินมีความส าคัญยิ่งในการพัฒ นาชุม ชนทั้ง แนวตั้งและแนวนอน
การพัฒนาชุมชนในแนวตั้ง คือ การพัฒนาที่ยกมาตรฐานการครองชีพ หรือการเพิ่มโอกาสชีวิตของประชากร
ในชุ ม ชน ส่ ว นการพั ฒ นาในแนวนอนเป็ น การพั ฒ นาเพื่ อ แพร่ ก ระจายความเจริ ญ ไปให้ ทั่ ว ทั้ ง ชุ ม ชน
การประเมิ น มี ก ารพั ฒ นาการเป็ น ล าดั บ ขั้ น โดยพั ฒ นาการตามแนวคิ ด ฉะนั้ น การประเมิ น จึ ง อาจเป็ น
การประเมินจากภายนอกซึ่งเป็นการตัดสินคุณค่าในสิ่งที่ประเมินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายมากน้อย
เพี ย งใด หรื อ อาจประเมิ น ภายใน โดยบุ ค ลากรในองค์ ก รเองเป็ น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (สานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมิน
จากภายนอก เพื่อได้นาข้อมูลสาหรับ ผู้ปฏิบัติงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ สาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาชนต่อไป
2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินมีความจาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้ทราบว่าการทางานได้ผล
อย่างไรหรือไม่ การดาเนินงานแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องควรแก้ไขอย่างไร ทาให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและการปรับปรุงในอนาคตให้
มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงได้ และได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ ดังนี้
ไพฑูรย์ พรหมเสนา (2545 : 23 - 24) ไดกลาวถึงการประเมิน หมายถึงกระบวนการที่มุงแสวงหา
คาตอบคาถามที่วา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคที่กาหนดไวแตตนหรือไมและระดับใด
มีผูใหความหมายของการประเมินไวดังนี้
Crondach (ไพฑูรย์ พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
หมายถึง การเก็บรวบรวมเพื่อนาไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
Alkin (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายไววา การประเมินหมายถึง กระบวนการ
ของการกาหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกขอมูลที่เหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปขอมูลเพื่อใหผูมีอานาจในการตัดสินใจใชเปนแนวทางในการเลือกทางปฏิบัติต่าง ๆ
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam. 1971, อ้างถึงในสานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 9) กล่าวว่า
การประเมินผล หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยการตัดสินใจที่ดี
สาหรับทางเลือกที่เป็นไปได้หลาย ๆ ทาง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 20-21) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจ
และหรือค่านิยมและข้อจากัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลที่
วัดได้กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อ
ช่วยให้ผู้มีอานาจตัดสินใจได้ ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ไพศาล หวังพานิช (อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 2) กล่าวว่า การประเมิน
หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือของกิจกรรมใด ๆ
เพื่อกาหนดคุณค่า คุณภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม โดยอาศัยเกณฑ์เป็นหลัก สรุปได้ว่า การประเมิน คือ
การพิจารณาหรือกาหนดคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
สมคิด พรมจุ้ย (2542 : 27 - 28) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ
เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด เป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ
โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
สมหวัง พิธิย านุวัฒน์ (2544 : 113 - 114) กล่าวว่าในการประเมินค่าสิ่งใดก็ตามจะต้อง
ประกอบด้วย ส่วนประกอบการ(Performance) ที่ได้จากการวัด กับการตัดสินคุณค่าของส่วนประกอบการนั้น
โดยการเปรียบเทียบส่วนประกอบการที่ได้จากการวัดกับเกณฑ์การประเมิน
เกียรติก้อง คุ้มไพโรจน์ (2542 : 11) ให้ความหมายว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ
การวัดผลการทางานของลูกจ้างคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานที่ประสงค์จะได้รับของแต่ละชิ้นงาน
และนาผลสรุปของแต่ละชิ้นงานมาแปรค่ารวม คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ หรือใช้ไม่ได้
ผุสดี รุมาคม (2542) ให้ความหมายว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่ดาเนิน
ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการประเมิ น ผลและบริ ห ารพฤติ ก รรมและผลที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
โดยทั่วไปการประเมินจะถูกดาเนินการโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผลของการประเมินนี้จะถูกพิจารณา
ทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
สรุปได้ว่า การประเมินผลมีความหมายใน 3 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 เป็นการให้ความหมายในเชิง
การตัดสินคุณค่าจากความคิดเห็นเป็นความหมายที่เน้นการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยความคิดความรู้สึก
ของผู้ ป ระเมิ น เป็ น ผู้ ตั ดสิ น ลั ก ษณะที่ 2 เป็ น การให้ ค วามหมายในเชิง ตั ด สิ น คุณ ค่ า จากเกณฑ์ที่ ก าหนด
ไม่ขึ้นอยู่กับความคิด ความรู้สึก ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ประเมิน แต่ขึ้นกับเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ล่วงหน้า
และลักษณะที่ 3 เป็นการให้ความหมายในเชิ งกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะเน้นความสาคัญ
ของกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ดังนั้นในการประเมินจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุ ม
ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะข้ อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ม่ ส ามารถวั ด ได้ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมุ่งประเมินในลักษณะที่ 1 เป็นการประเมินที่ตัดสินคุณค่าของการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากความคิดเห็น ความรู้สึกของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยการเปรี ย บเทีย บกับ เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ ทั้ งในด้า นปริ ม าณและคุ ณภาพภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้
อย่างแน่น อน โดยอยู่บนพื้น ฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกันและให้ความเป็นธรรม
โดยทั่วกัน
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2.1.2 ความสาคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเวศ มหารัตนสกุล (2545 :70 - 73) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด
สมัยใหมมีองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน (results oriented)
ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (focus on goals or objectives) และตองมีสวนรวมกับผูบังคับ
บัญชาในการกาหนดเปาหมายงาน (mutual goal setting between supervisor and employee) ทั้งนี้
เพราะเชื่อวาเมื่อพนักงานมีส วนรวมในการกาหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานเพื่อใชเปนเกณฑวัด
ความส าเร็จ ของการท างานแล ว วิธีก ารเชนนี้จ ะท าใหพนัก งานเกิด ความพึง พอใจในงาน และท าให มี
ความกระตือรือรนที่จะทาใหงานบรรลุเปาหมาย ชวยลดความสับสนในการทางาน เพราะพนักงานจะรู ว า
จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย
อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546 : 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสาคัญทั้ง
ตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคกรดังนี้คือ
1. ความสาคัญตอพนักงาน พนักงานยอมตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปน
อยางไรมีคุ ณคาหรื อไมเพี ย งใดในสายตาของผู บังคับ บัญชา มีจุด บกพรองที่ ควรจะตองปรับ ปรุงหรือไม
เมื่อมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรู การปฏิบัติงานเปนอยางไร
หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดที่ควรจะคงไวและสวนใด
ควรจะปรับปรุง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีอยูแลวก็จะไดเสริมสรางใหมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
2. ความสาคัญตอผู บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ยอมสงผลตอ
การปฏิบัติงานโดยสวนรวมในความรับผิดชอบของผู บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จึงมีความสาคัญตอผู บังคับบัญชา เพราะจะทาใหรูวาพนักงานมีคุณคาตองานหรือตอองคกรมากนอยเทาใด
จะหาวิธีส งเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของใตบังคับบัญชาอยางไร ควรจะใหทาหนาที่เดิม
หรื อสั บ เปลี่ ย นโอนยายหนาที่ไ ปทางานใด จึง จะไดประโยชนตอองคกรยิ่งขึ้น หากไมมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานก็ไมสามารถจะพิจารณาในเรื่องเหลานี้ได
3. ความส าคัญตอองคกร เนื่องจากผลสาเร็จขององคกรมาจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะทาใหรูวาพนักงานแตละคนปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากองคกรอยู ในระดับใด มีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง เพื่อองคกรจะไดหาทางปรับปรุง
หรื อจั ดสรรพนั กงานใหเหมาะสมกับ ความสามารถซึ่ง จะทาใหการดาเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสาคัญ และมีประโยชน ตอการบริหารงานดังที่
กลาวมา หนวยงานตาง ๆ จึงกาหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นภายในหนวยงานของตน การวาง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญจาเปนตองดาเนินการอยางรอบคอบ เพื่อปองกันมิให
เกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมาในภายหลังจากที่นาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช เชน การตอตาน
จากผู บังคับบัญชาที่ทาหนาที่ประเมิน การไมยอมรับของพนักงานผู รับการประเมิน การไมสามารถสรุปผล
การประเมินไดหลังจากที่ทาการประเมินแลว เปนตน
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2.1.3 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วรเดช จั น ทรศร และไพโรจน์ ภั ท รนรากุ ล (2541 : 9 - 13) ได้ เ สนอแนวคิ ด และหลั ก
ในการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐในระบบเปิด ไว้ดังนี้
1. เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ความส าเร็ จ หรือ ความล้ ม เหลวในการน านโยบายไปปฏิ บั ติ โดยให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. มุ่ง เสนอผลลั พธ์ ที่ ได้ จ ากการประเมิน ผล เพื่อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการตัด สิ นใจดาเนิ น
นโยบายหรือทบทวนปรับปรุงมาตรการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3. เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ เพื่อมุ่งหรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้หลักประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความเป็นธรรมและคุณภาพความพึงพอใจ และ
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการกาหนดนโยบาย
การดาเนินนโยบายและตรวจสอบผลการดาเนินนโยบายของรัฐ
5. เป็นการส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะตลอดจนสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูล คาชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะดาเนินโครงการ
จากแนวความคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานมี ค วามส าคั ญ
ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อพนักงานในการนาผลการประเมินมาพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยอาศัยการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเพื่อมุ่งหรือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1.4 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผุสดี รุนาคม (2542 อ้างถึงใน ศิริพร เพ็ชรมณี, ม.ป.ป) ได้กล่าวว่ า การประเมินการปฏิบัติงาน
ถูกนามาใช้เกี่ยวกับการตัดสินใจและการให้แนวทางกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามปกติ กาหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมินไว้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ด้านการประเมิน (Evaluative Objectives) การตัดสินใจที่ปกติธรรมดา
ที่สุ ดตามวัตถุประสงค์ ด้านการประเมินเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าตอบแทนการประเมินการปฏิบัติงานมักจะมี
ผลกระทบสองส่วนต่อค่าตอบแทนในอนาคตในระยะสั้น การประเมินการปฏิบัติงานจะกาหนดความสามารถที่
จะต้องมีเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ส่วนในระยะยาวการประเมินการปฏิบัติงานจะกาหนดว่าพนักงานคนใดจะได้รับ
การเลื่ อนตาแหน่ งซึ่งได้รั บ ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น การตัดสิ นใจเรื่องการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่งงานจะได้รับ
ผลกระทบจากการประเมิน การปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อน
ตาแหน่ง การลดตาแหน่ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานการประเมินการปฏิบัติ งานยังสามารถถูก
น าไปใช้ ใ นการประเมิ น ระบบการสรรหา การคั ด เลื อ ก และการบรรจุ พ นั ก งาน โดยการเปรี ย บเที ย บ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกับคะแนนสอบคัดเลือกในขณะที่เป็นผู้สมัครงาน
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2. วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา (Developmental Objectives) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นความต้องการด้านการพัฒนาในเบื้องต้น เนื่องจากพนักงานเกือบทุกคนต้องการที่
จะทราบว่าผู้บังคับบัญชารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเขา แรงจูงใจที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานได้รับข้ อมูลย้อนกลับที่เสนอแนะเป้าหมาย ซึ่งส่งเสริมความก้าวหน้าของงานอาชีพ
ในอนาคต การประเมินการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจะมุ่งไปที่การให้ทิศทางกับการปฏิบั ติงานในอนาคต
แก่พนักงานเป็นสาคัญ ข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบั ติงานที่ผ่านมา
และกาหนดว่าพนักงานควรจะใช้แนวทางใด เพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ผลที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงาน
ที่จ ะมีอิทธิพลต่อการตัดสิ น ใจเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและการพัฒ นาพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงาน
ที่ต่ากว่าค่ าเฉลี่ ย อาจจะส่ ง สั ญญาณให้ เ ห็ นถึง พฤติ กรรมของพนัก งานที่จะต้องท าให้ มีจุด แข็ง โดยอาศั ย
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาจะต้องแยกปัญหาการปฏิบัติงานและ
นอกการปฏิ บั ติ ง านผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งแยกปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น ผลจากการขาด
ความสามารถหรือทักษะออกจากปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ
2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน
แนวคิดและรูปแบบการประเมินช่วงแรก ๆ ได้มีการนามาใช้ในการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา อาทิ ไทเลอร์ ครอนบาค เป็นต้น จนกระทั่งได้มีนักประเมินรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความพยายามที่จะ
พัฒนาแนวคิดและรูปแบบการประเมินให้อยู่ในลักษณะทั่ว ๆ ไปที่ผู้ประเมินจะสามารถเลือกไปประยุกต์ใช้ใน
การประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ได้นาไปใช้ในการประเมิน
โครงการที่สาคัญและได้นาเสนอในที่นี้มีดังนี้ (สานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 86 - 91)
1. แนวคิดรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation Idrologiesand
Model) สคริ พ เวน ได้ ก าหนดความหมายของการประเมิ น “การประเมิ น เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การรวบรวมข้อ มูล การตัด สิน ใจเลือ กใช้เ ครื่อ งมือ เพื่อ การเก็บ รวบรวมข้อ มูล และการกาหนดตัว ชี้วัด
และเกณฑ์การประเมิน” โดยได้จาแนกประเภทของการประเมินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- การประเมินยึดเป้าหมายเป็นหลัก เป็นการประเมินที่ใช้เป้าหมายของโครงการเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาว่าการดาเนินการนั้นบรรลุเป้าหมายของโครงการหรือไม่โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระยะ คือ
(1) การประเมิน ระหว่ า งด าเนิน การ (Formative Evaluation) มี เ ป้า หมายของ
การประเมิน เพื่อหาข้อ ดี ข้อบกพร่องที่เ กิ ดขึ้นในระหว่างการดาเนิน โครงการ เพื่อนาไปไว้เ ป็น แนวทาง
ในการพัฒนาการดาเนินการโครงการระยะต่อไป
(2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) มีเป้าหมาย คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้น
เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดคุณค่าความสาเร็จของโครงการ ที่จะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
- การประเมินที่ไม่ยึ ดเป้าหมายเป็นหลั ก เป็นการประเมินที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลผลิ ต ที่
เกิดขึ้นตามเป้าหมายเท่านั้น แต่จะนาผลกระทบอื่น ๆ มาร่วมพิจารณาในการตัดสินคุณค่าด้วยระบบคุณธรรม
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของการวิจัยเชิง คุณภาพ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความซับซ้อน ดังนั้น การประเมินตามแนวทางนี้ควรที่จะมีการออกแบบการประเมินให้มีความยืดหยุ่น
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าอันจะช่วยส่งเสริมให้ การประเมินโครงการมีประสิทธิภาพ ในส่วนที่จะใช้
ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า แต่มีความยุ่งยากที่เกิดขึ้น คือ การพิจารณาอย่าง
ครอบคลุมในการดาเนินการโครงการใด ๆ ที่ตัวชี้วัด เกณฑ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจะระบุเป็น
แนวทางที่ชัดเจนได้ค่อนข้างยากนอกจากนี้ สคริพเวน ได้จาแนกการประเมินตามสิ่งที่ประเมินออกเป็น 2
ลักษณะ ได้แก่
(1) การประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่ งที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ อาทิ จุ ด ประสงค์ โ ครงการ เนื้อ หา หรื อประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น ต้ น
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการประเมินวิธีการนี้เป็นการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มดาเนินการโครงการ
(2) การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ผลของ
การดาเนินโครงการมีต่อผู้รับบริการจากโครงการ
2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเสตก (Stake’s Concepts and model of
Evaluation) เสตก ได้กล่าวถึงการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้วนามา
จัดให้ เป็น ระบบที่มี่ความหมายในการประเมิน โดยได้นาเสนอรูปแบบการประเมินเคาทิแนนซ์ (Stake’s
Countenance model) โดยได้กาหนดการประเมินเป็น 2 มิติ ได้แก่มิติที่ 1 มิติในแนวตั้ง จาแนกออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่
1. สิ่งนา (Antecedents) หมายถึง สภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะดาเนินการ
โครงการ
2. การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง การดาเนินการของโครงการตามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้
3. ผลผลิต (Outcome) หมายถึง ผลที่เ กิด ขึ้น จากการที่มีก ารดาเนิน การโครงการ
มิติที่ 2 มิตใิ นแนวนอน ทีจ่ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ส่ว นของการบรรยาย (Description) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือที่
ต้องการให้เกิดขึ้นที่สามารถสังเกตได้ จาแนกออกเป็นส่วนย่อย ๆ 2 ส่วน ได้แก่
- ความมุ่งหมายที่คาดหวัง หรือต้องการให้เกิดขึ้น
- ผลที่เกิดขึ้น
ส่ ว นที่ 2 ส่ ว นของการตั ด สิ น (Judgment) หมายถึ ง สภาพของการตั ด สิ น ใจ
เชิงประเมินจาแนกออกเป็นส่วนย่อย ๆ 2 ลักษณะ ได้แก่
- มาตรฐาน ทีก่ าหนดขึ้นเพื่อเทียบผลที่เกิดขึ้นว่ามีคุณภาพในระดับใด
- การตัดสินใจ เป็นการนาผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งเสตกได้
นาเสนอความสัมพันธ์และสอดคล้องของการใช้เมตริกทั้งสอง
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3. แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) “การประเมิน”
ตามความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผลข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศ
ที่มีประโยชน์เพื่อนาเสนอข้อมูลต่อผู้มีอานาจการตัดสินใจ หรือใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางในการเลือก
การดาเนินการโครงการ ซึ่งอัลคินได้จาแนกการประเมินตามจุดประสงค์ของการใช้ผลการประเมิ นเป็น 4 ส่วน
ได้แก่
- การประเมิน ระบบ เพื่อกาหนดจุดประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินก่อนเริ่ม
ดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- การประเมินวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพื่อหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะส่งเสริม
ให้การดาเนินการโครงการให้บรรลุจุดประสงค์
- การประเมินระหว่างดาเนินการ เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาการดาเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดให้หรือไม่ หรือการดาเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ควรจะเป็นมากหรือน้อยเพียงใด
- การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นางาน เป็ น การประเมิ น เพื่ อ แสวงหารู ป แบบแนวทาง หรื อ
ข้อเสนอแนะ ในการที่จะส่งเสริมให้โครงการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินเพื่อรับรองผลงาน
ยุบ ขยาย หรือปรับ เปลี่ย นโครงการ เป็นการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการที่เป็นแนวคิดพื้นฐานของ
การประเมินโครงการแต่ยังขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้แผนการเผยแพร่ยังอยู่ในวงแคบ ๆ เท่านั้น
4. แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation) โพรวัสได้กล่าวถึง
ความหมายของการประเมินว่า เป็นการกาหนดเกณฑ์ มาตรฐาน และการค้นหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้ น
จริ ง กั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน เพื่ อ เป็ น ใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ข้ อ บกพร่ อ งของโครงการ และน ารู ป แบบการประเมิ น
ความสอดคล้ องที่เป็น กระบวนการของการเปรียบเทียบความแตกต่ างของผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับ
มาตรฐานที่กาหนดขึ้นทุกขั้นตอน และจะมีการพิจารณาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพซึ่งโพรวัสได้จาแนกขั้นตอน
ของการประเมินโครงการประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
- การบรรยายโครงการ เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการที่ต้องการประเมิน ได้แก่
ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการ และผลผลิต
- การประเมินการดาเนินการของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดาเนินการโครงการเป็น
อย่างไร และมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการ
- การประเมินกระบวนการของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดาเนินการของโครงการว่าได้
บรรลุจุดมุ่งหมายในแต่ละส่วนมากหรือน้อยเพียงใด
- การประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อตรวจสอบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
โครงการ
- การประเมิน ค่า ใช้จ่า ยและผลกาไร เพื่อ เปรีย บเทีย บค่า ใช้จ่า ยกับ ผลที่ไ ด้รับ ว่า
มีความสมเหตุ สมผลกันมากหรือน้อยเพียงใด
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5. แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPPModel)
สตัฟเฟิลบีม กล่าวว่า “การประเมิน เป็นกระบวนการของการระบุ หรือข้อกาหนดข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้ง
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์
เพื่อน าเสนอส าหรั บใช้เป็น ทางเลือกในการตัดสิ นใจ” โดยมีแนวความคิดพื้นฐานการดาเนิน กิจกรรมของ
โครงการ การตัดสินใจ การประเมินโครงการ
- การประเมิน สภาวะแวดล้อ ม (Context Evaluation : C) เป็น การประเมิน ก่อ น
การดาเนินโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการประเด็นปัญหา และ
ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ
- การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของความพอเพียงของทรัพยากร อาทิ จานวนคน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยี
และแผนการของการดาเนินการโครงการ
- การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน เพื่อหาข้อบกพร่อง
ของการดาเนินการ จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน
- การประเมินผลที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับจุดประสงค์ของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิ ก ขยาย หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการนอกจากนี้ได้นาเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decision) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูล
จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้นาไปใข้ในกาหนดจุดประสงค์ของโครงการให้ส อดคล้องกับแผนการ
ดาเนินการ
2. การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decision) เป็น
การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การตัดสินใจเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (ImplementingDecision)เป็นการตัดสินใจ
ที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการเนินการให้เป็นไปตามแผนและปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ ล้มเลิก หรือปรับขยายโครงการที่จะนาไปใช้ใน
โอกาสต่อไป
สมคิด พรมจุ้ย (2544) สุพักตร์ พิบูลย์ (2544) และธเนศ ขาเกิด (2545) ได้เสนอการ
แบ่งรูปแบบการประเมินออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้น
การตรวจสอบผลที่คาดหวังว่าเกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็นหลัก
ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) ครอนบาค (Cronbach) เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) เป็นต้น
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2) รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgemental Evaluation Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับกาหนดและวินิจฉัยคุณค่าของโครงการ
ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) สคริฟเว่น (Scriven) โพรวัส (Provus) เป็นต้น
3) รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ(Decision-Oriental Evaluation) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ ได้ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ เพื่อช่ว ยให้ ผู้ บริห ารในการตัดสิ นใจเลื อก
ทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลช์ (Welch) สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
อัลคิน (Alkin) เป็นต้น
การฝึ กอบรมเป็ น กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้ รับการอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านความรู้
ความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น
2.1.6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ (2551 : 26) การประเมิ นผลการปฏิบัติงานนั้น
ประกอบด้ ว ยการประเมิน ปั จ จั ย อย่ า งน้อ ย 2 องค์ ประกอบ ได้ แก่ การประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ของงานและ
การประเมิน สมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้งสององค์ประกอบจะถูกนามาใช้ในการคานวณสรุป
คะแนนผลการปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานนั้ น โดยพื้ น ฐานเป็ น การประเมิ น ที่ พิ จ ารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินว่าได้ตามค่าเป้าหมาย (Goal) มากน้อยเพียงใดทั้งนี้
ผู้ปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ผลที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย จะได้รับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
สูงกว่าผู้ที่ปฏิบัติได้ผลที่ด้อยกว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกาหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key
Performance Indicator) จากนั้นจึงกาหนดค่าเป้าหมาย (Goal) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อเจตจานงของผลหรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล ภายหลังจากที่ผู้ปฏิบัติจน
ครบรอบการประเมินแล้วก็ประเมินโดยเทียบผลที่ทาได้จริงกับเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อสรุปเป็นคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
การตั้งตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) จากบนลงล่างเป็นการกาหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานโดยการทยอยกาหนดจากระดับสูงไปสู่ระดับต่าง ๆ การดาเนินการโดยวิธีนี้
จะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ระดังสูงสุดของหน่วยงานเป็น จุดตั้งต้นจากนั้นจะกระจาย
ตัวชี้วัดลงไปสู่หน่วยงานและบุ คลากรตามระดับชั้นต่าง ๆ จากผู้บริหารระดับกรมไปสู่ผู้บริหารระดับกองหรือ
สานั กไปสู่ร ะดับ ฝ่ าย และผู้ป ฏิบั ติงานระดับต่ าง ๆ การถ่ายทอดตัว ชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่ าง
เป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ว่า ผลสาเร็จขององค์กรหรือหน่วยงาน คื อ ผลรวมของความทุ่มเทของ
ผู้ปฏิบัติทุกคนในหน่วยงาน การที่ผู้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่
วางไว้นั้ นจาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรืออีกนัย หนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะต้อง
ปฏิบัติไปในเป้าประสงค์ของตนที่มี ส่วนผลักดันให้เกิดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งที่สุด
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แล้ ว จะร้ อยรวมขึ้น ไปผลั กดัน ความส าเร็จของหน่ว ยงานนั่นเอง ด้ว ยเหตุนี้ ตัว ชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
ผู้บังคับบัญชาควรถูกถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติต่าง ๆ ไล่เรียงตามลาดับชั้นในองค์กร การถ่ายทอดตัวชี้ววัดผล
สาเร็จของงานจากบนลงล่าง สามารถกระทาได้ด้วย 3 แนวทาง
1. ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง
2. ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานโดยแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย
3. ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพียง
บางด้าน
เมื่อได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จจากบนลงล่าง พร้ อมค่าเป้าหมายแล้ วผู้ปฏิบัติงานจะ
ทราบถึงตั ว ชี้วัดและค่าเป้ าหมายในงานที่ตนเองรับผิ ดชอบ ซึ่งเชื่ อมโยงกั บเป้าหมายของผู้ บั งคับบัญชา
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไป ในกระบวนการประเมิ น ผลการฏิ บั ติ ง านประจ าปี ก็ ใ ห้ พิ จ ารณาผลส าเร็ จ ของงาน
ที่เกิดขึ้นจริงตามตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้ ประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะได้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
2. การประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ผู้ปฏิบัติแสดงออก
ในระหว่างการปฏิบัติงาน อัน เป็ นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี การประเมินสมรรถนะก็คือ การประเมินว่า
ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะที่ควรจะเป็นของตาแหน่งนั้นหรือไม่ประการใด
หากผู้ ป ฏิบั ตินั้ น ได้แสดงให้ เห็ น ถึงพฤติก รรมอย่างน้อยเท่า กับพฤติกรรมที่ ควรจะเป็ นแล้ ว ย่อ มถือ ได้ว่ า
ผู้ปฏิบัตินั้น ๆ มีสมรรถนะได้ตามตาแหน่งที่รับผิดชอบ การที่ทาได้ตามพฤติกรรมที่ควรจะเป็ นหรือไม่นั้น
ย่อมส่งผลถึงผลการปฏิบัตินั้น ๆ
การน าแนวคิ ด ของสมรรถนะไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรบุค คล กระท าได้
โดยการจัดสร้างเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึง
พฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะในแต่ละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะต่าง ๆ การประเมินสมรรถนะเป็นการนา
พจนานุกรมสมรรถนะมาใช้กับการประเมินโดยนาพฤติกรรมที่ระบุไว้ในสมรรถนะในแต่ละเรื่องมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมิน
2.1.7 ลักษณะของการประเมินที่ดี
การประเมินงานเกี่ยวกับการประเมินผล นับว่ามีความส าคัญซึ่งผลของการประเมิน มีความ
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการยอมรับผลการประเมินเพื่อนา
ข้อมูลไปปฏิบัติและดาเนินการต่อไป ดังนั้น การประเมินที่ดีจะต้องมีลัษณะดังที่ บุญธรรม จิตอนันต์ (2540 :
91-92) สรุปไว้ดังนี้
1. มีความเที่ยงตรง (validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) คือ
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
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2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) คือ ผลของการประเมินสามารถนาไปใช้
ได้กับการฝึกอบรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการฝึกอบรมที่ประเมิน
3. มีความเชื่อมั่น (Reliability) คือข้อมูลที่ได้ รวมถึงผลการประเมินมีความคงเส้นคงวา
ไม่ว่าให้ใครเก็บข้อมูลและแปลข้อมูล
4. มีความตรงตามวัตถุประสงค์ (Objectivity) คือ วิธีดาเนินการประเมินผลการประเมิน
มีความชัดเจน ผและมีผลการประเมินผลที่ตรงกันและมีความเข้าใจตรงกัน
5. มีความครอบคลุม เรื่องที่ ต้องการประเมินอย่างครบถ้ว น คือ สามารถประเมินผล
การประเมินครอบคลุมตามเนื้อหาได้โดยมุ่งเน้นความครอบคลุมประเด็นที่ประเมิน
6. มีความสะดวก และประหยัด อีกทั้งมีความเป็นไปได้สูง
7. ต้องให้ผลประเมินเป็นที่ยอมรับ (Creditability) ของทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง คือ ผลการประเมิน
ควรมีความน่าเชื่อถือ ตรงตามและสอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์หรือเรื่องที่ต้องการศึกษา
8. ต้องให้ผลการประเมินแก่ผู้บริหารได้ทันท่วงที (timeliness)
9. ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลจากการประเมินให้น้อยที่สุด
10. มีการผสมผสานกับกิจกรรมการประชุมมากที่สุด
11. มีก ารวางแผนการประเมิ น ตลอดจนกาหนดแผนการประเมิน (evaluation
schedule) เป็นขั้นตอน
2.1.8 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้ น จะมีประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กรมากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่า ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ออะไรและองค์กรได้นาผล
การประเมิ น ไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งจริ ง จั ง หรื อ ไม่ โดยทั่ ว ไปประโยชน์ ที่ พึ ง ได้ รั บ จากการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานซึ่งนักวิชาการหลายท่าน (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกรม, 2539 ; ผุสดี รุมาคม, 2542 ;
อ้างถึงในอัญชลี บุญช่ว ยเหลือ , 2551, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ดังนี้ ทาให้การพิจารณาความดีความชอบ
การเลื่อนตาแหน่ง การสับเปลี่ยนโยกย้ายและการได้รับค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความยุติธรรม
1. ทาให้การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง การสับเปลี่ยนโยกย้ายและ
การได้รับค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความยุติธรรม
2. ทาให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ใช้ในการกาหนดโครงการเพื่อนาไปพัฒนาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย
4. ทาให้พนักงานทราบจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองและทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด
5. เป็นเครื่องจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
6. ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
7. ใช้ข้อมูลในการจัดทาแผนด้านบุคลากรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
8. ช่วยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
9. ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกแบบงาน
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2.1.9 ปัญหาและข้อจากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการฏิบัติงานนั้น แม้ว่าผู้ประเมินจะทราบถึงรูปแบบวิธีการประเมิ นอย่างแจ่มชัด
บางครั้งก็ยังพบปัญหาและข้อบกพร่อง อาจเกิดจากระบบรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงต้องพิจารณา
อย่างรอบครอบ
เคสเตตเตอร์ (Castetter, 1976 อ้างถึงใน วาสนา จันทร์แสงสว่าง, 2548, หน้า 18) เสนอถึง
ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบทั่วไปมี 12 ประการ
1. การประเมินมุ่งที่บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลแทนที่จะมุ่งการทางานหรือผลงาน
2. เครื่องมือในการประเมินขาดความเที่ยงตรง
3. มีความลาเอียงในการประเมิน
4. การประมาณค่ามักจะได้รับอิทธิพลจากองค์กร
5. ระบบการประเมินไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน
6. ผลจากการประเมินไม่ได้นาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
7. การประเมินแบ่งเป็นส่วนๆ เมื่อรวมกันแล้วไม่สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของบุคลากร
8. บุคลากรไม่เข้าใจในเกณฑ์การประเมินต่อต้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
9. การปฏิบัติงานไม่ได้ถูกประเมินเพื่อที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร
10. ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
11. วิธีการประเมินไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
12. วิธีการประเมินไม่ส่งเสริมความพึงพอใจหรื อความต้องการระดับสูงของบุคลากร เช่น
ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก
ทางด้านนักวิชาการไทย อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539, หน้า 87-104 อ้างถึงใน
สมศักดิ์ ชื่นขา, 2548, หน้า 24 - 29) ได้กล่าวถึง การประเมินผลการฏิบัติงานของบุคลากรมีข้อจากัด
อันเป็นอุปสรรคหลายประการ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.1 ระบบการประเมิน เป็นข้อจากัดเกี่ยวกับระบบการประเมินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การวางระบบและดาเนินการให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดไว้มีดังนี้
1) ผู้บริหารรีบร้อนในการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องการแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานที่ตนบริหารอยู่นั้นเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมีการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบจึงใจร้อน
เร่ งดาเนิ น การขาดความรอบครอบในการทางาน เมื่อดาเนินการใช้ระบบและเกิดปัญหาที่จะต้องดาเนิน
ปรับปรุงแก้ไข จึงมีความยุ่งยากในการดาเนินการเพราะผู้เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินและผู้รับการประเมิน
ต่างคุ้นเคยกับระบบการประเมินที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
2) การนาระบบการประเมินที่จัดทาไว้สาเร็จรูป (Tailor Made) มาใช้อย่างไม่
เหมาะสมโดยมิได้คานึงถึงลักษณะเฉพาะและความต้องการขององค์กรที่มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นผลมา
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จากองค์กรขาดผู้มีความรู้เข้าใจในการประเมิน หรืออาจเป็นในกรณีการวางระบบการประเมินเป็นไปตาม
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร แต่ไม่สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร
3) มีแต่ระบบแต่ไม่ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามระบบ ไม่ได้นาระบบมาใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง หรือนามาใช้เพียงครั้งคราวไม่สม่าเสมอ
4) ถูกแทรกแซงสิทธิในการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทางอ้อมโดยพนักงาน
หรือคณะกรรมการลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานทาให้ขาดความโปร่งใสไม่ตรงไปตรงมา
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน ข้อจากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมินมีวัตถุประสงค์
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาก แต่ละหน่วยงานมีวัตถุประสงค์การประเมินที่แตกต่างกันออกไป
ทาให้เป็นเรื่องยากที่ทุกหน่วยงานในองค์กรเห็นพ้องต้องกันและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 วิธีการประเมิน
1) ข้อจากัดของวิธีการประเมินแต่ละแบบที่ให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน
2) วิธี การประเมินที่องค์กรหรือหน่ว ยงานเลื อกใช้อาจไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้
ประเมินได้อย่างครอบคลุมในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เนื่องจากในองค์กรหรือหน่วยงานเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง
เวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3) วิธีการประเมินบางวิธีมีข้อจากัดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่จะใช้ในการประเมิน
4) ทักษะและประสบการณ์ในการประเมินของผู้ประเมิน
1.4 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีข้อจากัดดังนี้
1) แบบการประเมินมีความยืดหยุ่นน้อย มีข้อจากัดในการปรับใช้ลักษณะงานต่าง ๆ
มีรายการ หรือหัวข้อในการประเมินไม่ครอบคลุมพฤติกรรมและปฏิบัติการได้ทั้งหมด
2) ภาษาที่ใช้ในการประเมินมีลักษณะกากวม คลุมเครือ ซึ่งอาจทาให้มีความหมาย
แตกต่างกันไปตามทัศนะของผู้ประเมินแต่ละคน ทาให้ผู้ประเมินอาจตีความหมายตามอาเภอใจของตนหรือ
ประสบการณ์ของตน
3) แบบประเมินแต่ละแบบต่างมีข้อดีและข้อจากัดในตัวเอง โดยขึ้นอยู่กับการกาหนด
นิยามของเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมิน โดยปล่อยให้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาที่
ประเมิน
4) มาตรฐานงานกาหนดไว้ในการประเมินอาจไม่เหมาะสมหรือต่าเกินไปที่จะใช้
5) วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
6) แบบประเมินล้าสมัยไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการแสดงความคิดเห็นที่ทาให้
7) ทราบข้อมูลเพียงบางส่วนแต่ไม่อาจบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด
2. ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน มีข้อจากัดดังนี้
2.1 ผู้บริหารระดับสูง
1) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงไม่เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการประเมิน
2) ผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
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2.2 ผู้ประเมิน
1) ผู้ ป ระเมิ น ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในหน้ า ที่ แ ละควา มรั บ ผิ ด ชอบของตน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความอ่อนแอ และไม่กล้าที่จะรับผิดชอบ ทาให้การประเมินผลออกมา
ในระดับกลาง
2) ผู้ประเมินมีความลาเอียง พิจารณาประเมิน เฉพาะพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยมิได้
คานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ประเมินหรือฝังใจกับพฤติกรรม
เด่น ๆ หรือข้อบกพร่องเพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนที่เกิดขึ้น
3) ผู้ประเมินกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้สูงจนเกินไป เนื่องจากใช้ตนเองเป็น
มาตรฐาน หรือมีความคาดหวังในผลการประเมินของผู้ถูกประเมินไว้สูงมาก จึงมีความรู้สึกว่าไม่มีผู้ถูกประเมิน
คนใดปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ข้อผิดพลาดนี้จึงเป็นข้อผิดพลาดในลักษณะการประเมินที่ตั้ง
มาตรฐานไว้สูงเกินไป
4) ผู้ประเมินไม่ต้องการมีข้อขัดแย้งกับผู้ถูกประเมิน จึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ถูกประเมินโดยใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้านดีของผู้ถูกประเมินเป็นหลั ก ไม่พิจารณาหรือให้
ความส าคัญต่ อการปฏิบั ติ งานที่ เป็ น ข้ อบกพร่อง ข้อผิ ด พลาดจากประเมิ นนี้เป็ นการประเมินในลั กษณะ
หลวม ๆ เพื่อให้ผู้ได้รับการประเมินมีความพอใจ
5) ผู้ ป ระเมิน ขาดความรู้ค วามเข้า ใจในแนวคิด ที่ ถูก ต้ องเกี่ย วกับ การประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน มีความโน้มเอียงที่จะประเมินผลผู้ถูกประเมินในระดับสูงเกินความเป็นจริงประทับใจ ลักษณะเด่น ๆ
ในตัวผู้ถูกประเมินในแบบใช้ความประทับใจบางเรื่องเป็นหลัก
6) ผู้ประเมินไม่ชอบลักษณะการปฏิบัติงานบางอย่างหรือไม่ชอบลักษณะพนักงานบางคน
เมื่อผู้ถูกประเมินไปปฏิบั ติงานในลักษณะเช่นนั้น ผู้ ประเมินก็จะประเมินการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมิน
ออกมาในทางลบทั้งหมด
7) ผู้ประเมินมีแนวโน้มที่จะประเมินผู้ถูกประเมินบางคนต่ากว่าที่ควรจะเป็นโดยมี
สาเหตุ จ ากการคาดหวั ง สู ง ต่ อ ผลปฏิ บั ติ ง าน หรื อ อะไร ๆ ที่ แ ตกต่ า งไปจากผู้ ถู ก ประเมิ น ข้ อ ผิ ด พลาดนี้
เป็นการเห็นไม่ดีไปทั้งหมด
8) ผู้ประเมินไม่ตระหนักถึงความสาคัญของประโยชน์หรือคุณค่าของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จึงประเมินตามความรู้สึกมากกว่าการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานข้อผิดพลาดนี้ จึงเป็นการประเมิน
แบบใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูล
9) ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ถูกประเมินโดยนาตัวเองไปเทียบเคียง
ด้วยจึงไม่อาจแยกการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามงานในหน้าที่ของผู้ถูกประเมินได้ ข้อผิดพลาดการ
ประเมินในลักษณะนี้จึงเป็นการนาเอาตนเองเข้าไปแข่งขันด้วย
10) ผู้ ป ระเมิน ให้ ความส าคัญหรือคานึงถึงอายุงานของผู้ ถูกประเมินเป็นหลั กโดย
ตั้งสมมติฐ านว่าผู้ ถูกประเมิน ที่มีอายุ งานมากจะสามารถทางานได้ดีมีประสิ ทธิผล เพราะมีประสบการณ์
ในการทางานมาก ข้อผิดพลาดของการประเมินในลักษณะนี้จึงเป็นการให้ความสาคัญในเรื่องอายุเป็นหลัก
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11) ผู้ประเมิน มีอคติหรือสมมติฐานที่ผิด ๆ ต่อผู้ถูกประเมินในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปร่าง
หน้าตา เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ วรรณะ ข้อผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้ จึงเป็นการที่อนุมานจากความคิด
12) ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินตามแนวทางที่ตัวเองเข้าใจ
กล่าวคือ เมื่อผู้ประเมินเข้าใจว่าตนเองเป็นอย่างไรก็พยายามคาดคะเนหรือจินตนาการผู้อื่นไปในทานองเดียวกัน
ข้อผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเป็นการประเมินที่เห็นว่ามีอะไรที่เหมือนกันก็จะดีไปหมด
13) ผู้ประเมินเน้นหรือคานึงถึงผลลัพธ์ที่จะติดตามมาภายหลังการประเมินมากเกินไป
โดยคิ ด ว่ า หากให้ ค ะแนนการประเมิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ต่ าแล้ ว อาจเป็ น การท าลายหรื อ บั่ น ทอนอนาคตของ
ผู้ ถูกประเมิน ที่ได้รั บ การประเมิน เมื่อมีการพิจารณาเลื่ อนขั้น เลื่ อนตาแหน่งหรือการขึ้นประเมินค่ าจ้าง
เงินเดือน ประจาปี ข้อผิดพลาดนี้เป็นแบบที่ผู้ประเมินมีแรงจูงใจต่าที่จะประเมินตามความเป็นจริง
14) ช่วงเวลาที่ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินเพื่อเก็บ
ข้อมูลไว้อ้างอิงประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลต่อการให้คะแนนประเมินความผิ ดพลาดดังกล่าว
เป็นการประเมินที่เก็บข้อมูลไม่ถูกกาลเทศะ
15) อิทธิพลของหน่วยงาน (Organizational Influence) ปัญหานี้เกิดจากการที่
หัวหน้าหน่วยงานบางคนซึ่งเป็นผู้ประเมิน ต้องการให้หน่วยงานของตนเด่นกว่าหน่วยงานอื่น จึงให้คะแนน
ผู้ป ฏิบั ติงานทุกคนซึ่งเป็ น ผู้ ถู กประเมินสู ง เพื่อการแสดงว่าตนเองมีความสามารถในการบริห ารมากกว่า
หน่วยงานอื่น
16) ผู้ประเมินขาดทักษะความช านาญในการสื่อสารให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
(Feedback) และการแจ้งผลหรือหารือผลการปฏิบัติงาน (Performance Interview) กับผู้ถูกประเมินทาให้
การประเมินผลการปฏิบัติงานประสบความล้มเหลวหรือเกิดผลในทางลบต่อความรู้สึกของผู้ถูกประเมินที่ได้รับ
จากการประเมิน
2.3 ผู้ถูกประเมิน
1) ผู้ ประเมินไม่มี โอกาสที่ จะได้รั บการฝึ กอบรมจึ งขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถู กต้ อง
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจก็ไม่ยอมรับในผลการประเมิน
2) ในบางหน่วยงานถือว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินเป็นความลับผู้ถูกประเมิน
จึงไม่ได้ต้องการเปิดเผยให้ทราบถึงรายละเอียดในการประเมิน
3) ผู้ ถูกประเมินมีทัศนคติไม่ดีต่อการประเมิน ผลการปฏิบัติง าน ขาดศรัท ธาและ
ความเชื่อมั่นในระบบการประเมิน
4) ผู้ถูกประเมินมีความขัดแย้งกับผู้ประเมินจะมีความรู้สึกว่า ผู้ประเมินมีความลาเอียง
ในการประเมิน ดังนั้น ผู้ถูกประเมินจึงมักไม่ยอมรับในผลการประเมินนั้น
5) ผู้ถูกประเมินไม่เห็นด้วยกับวิธีการประเมิน เมื่อผลการประเมินที่ได้รับไม่ตรงกับ
ความคาดหวัง จึงคิดว่าวิธีการประเมินไม่น่าเชื่อหรือไม่เที่ยงตรง
6) การต่ อต้ า นจากผู้ ถู ก ประเมิ นซึ่ ง เป็ น สั ญ ชาติ ญ าณของมนุ ษ ย์ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ย ากจะ
เปลี่ยนแปลง ผู้ถูกประเมินอาจแสดงออกโดยการไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินหรืออาจปิดบังซ่อนเร้น
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7) ความเข้าใจผิ ดบางประการของผู้ ถูกประเมิน ส่ วนใหญ่เข้าใจว่าการประเมินผล
การปฏิบั ติงานจะต้องมีคนดีที่สุ ดและความเลวที่สุด ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถูกมองว่าเป็น
การคุกคามให้ผู้ที่ต้องการได้ผลการประเมินที่ดีที่สุด จะต้องเหยียบย้าผู้อื่นให้ด้อยกว่าตนเอง
3. วัฒนธรรมขององค์การ มีข้อจากัดดังนี้
3.1 องค์กรมีความแตกต่างในระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับสูงน้อยในขณะที่
การประเมินต้องการจาแนกผลการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นหนทางให้พนักงานระดับล่างสามารถ
ก้าวไประดับสูงขึ้นได้
3.2 การบริหารงานนั้นมีเวลาและทรัพยากรที่ค่อนข้างจากัด ในขณะที่การประเมินต้อง
ใช้เวลานาน ในขณะที่การประเมินให้รางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
3.3 องค์กรยึดระบบอาวุโสและให้รางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน
ในขณะที่การประเมินให้รางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
3.4 ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานในองค์กรไม่สามารถแยกแยะได้ว่า
ผลการประเมินงานเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในขณะที่การประเมินต้องการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละคน
3.5 ความคิดหวังต่อระดับและลาดับของการปฏิบั ติงานเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็ว
ในสภาพแวดล้อมที่ผันแปร ในขณะที่การประเมินต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้เป็นที่เชื่อถือได้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล
คาว่าประสิทธิผลมีนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศได้ให้ความหมายไว้หลากหลายบางคนกล่าว
ว่าประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พยายามรักษาต้นทุนให้คงที่ แต่บางคนก็กาหนดความหมาย
ไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลผลิตและสิ่งที่ป้อนเข้าไป ซึ่งอาจจะเป็นเงินทุน วัตถุดิบ หรือ
แรงงานก็ได้ (สานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 185) คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและขอนาเสนอ ดังต่อไปนี้
พิทยา บวรวัฒนา (2528, อ้างในพูลศักดิ์ อินทรโยธา. 2538 : 42) เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การ
เป็นเรื่องของการพิจารณาว่า การประสบความสาเร็จได้เพียงใดในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือสภาพ
ขององค์การที่ตั้งใจหรือปรารถนาให้เกิดขึ้น
สมพงค์ เกษมสิน (อ้างใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. 2536 : 21) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล
หมายถึง การพิจารณาผลการทางานที่สาเร็จลุล่ วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นหลั ก เป็นเรื่องของ
การนาเอาผลงานที่สาเร็จดังที่คาดหวังมาพิจารณาและความสาเร็จของงานอย่างมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจาก
การปฏิบัติงานที่ไม่ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพได้
มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 7) ได้ให้ความเห็นว่าประสิทธิผลขององค์กรหมายถึงความสามารถ
ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพึงพอใจ
ในงานและองค์กรโดยรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อดารงอยู่ต่อไปได้
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ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540 : 79) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลเป็นความสามารถในการบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ หรือ เป้า หมายของนโยบาย การพิจ ารณาทางเลือ กโดยใช้ ป ระสิท ธิผ ลเป็น เกณฑ์ทาได้
โดยการวิเคราะห์ทางเลือกนั้นว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
สานักงบประมาณ (2545 : 6) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย
ของการใช้ทรัพยากร การบริหารกิจกรรม ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวน การบริหารขององค์กร ซึ่งได้กาหนดไว้
ในแผนการดาเนินงานจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการดาเนินการ
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด สมาชิกเกิดความพึงพอในในงานขององค์กรโดยรวม
2.2.2 การประเมินประสิทธิผล
ประสิทธิผลเป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) ของงานการบริการ ลักษณะกิจการหรือกิจกรรม
สนับสนุนในการลดปัญหาทางสุขภาพ หรือปรับปรุงสถานการณ์ ที่ไม่พึงพอใจให้ดีขึ้น ดังนั้น ประสิทธิผลจึงวัด
ระดับของการบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่คาดหวังไว้ตามแผนงาน การบริการลักษณะกิจการที่กาหนดไว้
การวัดประสิทธิผลมุ่งหมายที่จะปรับปรุงการกาหนดแผนของงานหรือหน้าที่และโครงสร้างของการบริการและ
ลั กษณะของกิจการ โดยการวิเคราะห์ ขอบเขตของการบรรลุ จุ ดมุ่งหมายของแต่ ละงาน โดยที่ควรพยายาม
ให้สามารถวัดในเชิงปริมาณให้ได้ ส่วนในกรณีที่ยังไม่สามารถทาได้ก็ให้ใช้วิธีวัดเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความสอดคล้องและประโยชน์ที่ได้รับ โดยการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยและเห็นภาพเพื่อให้เกิดความประทับใจเช่นนี้
จะสิ้ นสุ ดเมื่อสามารถหาตัวชี้วัดที่เป็นรูป ธรรมของงานที่ได้ การประเมินประสิทธิผลควรรวมถึงการประเมิน
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจของชุมชนที่มีต่อผลที่ได้รับของงานการบริการ และลักษณะกิจการ ถ้าเป็นไป
ได้ควรประเมินความคุ้มทุนในแง่ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) ด้วย นอกจากนี้ “ประสิทธิผล”
นั บ เป็ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานตามที่ ตั ว ชี้ วั ด ก าหนดไว้ ด้ ว ยอี ก นั ย หนึ่ ง “ประสิ ท ธิ ผ ล”
อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ การประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ท ากั น เสมอ ๆ ในทางสาธารณสุ ข เช่ น การหาอั ต ราความครอบคลุ ม ของการให้ วั ค ซี น
อัตราการหายขาดของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาไว้ เป็นต้น (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 : 51)
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2533 : 314) เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การจะมีขึ้นได้
ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า องค์การสามารถทาประโยชน์จากสภาพแวดล้อมบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
แต่สิ่งสาคัญที่สุดอยู่เบื้องหลังควบคู่กับประสิทธิผล คือความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงการมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทางานที่ก่อให้เกิดผลสูงสุดโดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2536 : 22) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลไว้ 2 แนวทาง
1. การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานที่
เกิ ดขึ้ นจริ งกั บเป้ าหมายที่ ตั้งไว้ ในแผนงานเท่ านั้ น แต่ไม่ ได้ก้ าวล่ วงไปถึง การตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริการ
2. การวัดประสิทธิผลในแง่การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยพิจารณา
ในแง่เชิงปริมาณ คุณภาพ ความเร็ว ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้ที่ทาหน้าที่ให้บริการด้วย
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สรุปได้ว่า แนวทางในการศึกษาประสิทธิผล เป็นการศึกษาในรูปแบบของการประเมินความรู้สึก
ของประชาชนในชุนชนที่ มี ต่อผลลั พธ์ของงานหรื อบริ การ โดยเปรียบเที ยบระหว่ างผลของการปฏิ บั ติงาน
ที่เกิ ดขึ้ นจริ งกั บเป้ าหมาย รวมตลอดถึ งการตอบสนองความต้ องการของผู้ รั บบริ การ แต่ในการวิจั ยครั้ งนี้
การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานของเทศบาลเมือกาฬสินธุ์ มุ่งประเมิ นความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อ
ผลลัพธ์ของงานโดยไม่คานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ขององค์การ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
การบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจาก
มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี พ.ศ. 2540 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ทา
เอกสารนาเสนอรั ฐบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 2541 : 16)
คณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติใ ห้เ ร่ง หลัก การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งให้ส ัง คมไทย โดยจัด ท าเป็ น ระเบีย บ
สานัก นายกรัฐ มนตรี และได้ป ระกาศใช้ใ นราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ประกาศทั่ว ไปเล่ม 116 ตอนที่ 633
วันที่ 10 สิงหาคม 2542 ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาไปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
คาว่า Good Governance มีผู้แปลที่ใช้เป็นภาษาไทยที่ใช้กันมาก 3 คา คือ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี การบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะใช้การบริหาร
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ในผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ตรงกับพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้สถาบันพระปกเกล้า (2544 : 7 - 9) ได้รวบรวมความหมายของ Good
Governance ได้ให้ความหมายของ Good Governance ว่าเป็นลักษณะและวิถีทางของการที่มีการใช้อานาจ
ทางการเมือง เพื่อจัดการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อการพัฒนา ดังนี้ธนาคารโลก (World Bank) ชี้ให้เห็นความสาคัญของการมีธรรมาภิบาลเพื่อช่วยในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมาย
ที่อสิ ระ ที่ทาให้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการฝ่ายนิติบัญญัติและสื่อที่มีความโปร่งใส
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ให้ความสาคัญกับ Good Governance
เพราะเป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดาเนินการนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ อกระจาย
อานาจให้ เกิดความโปร่ งใสธรรมาภิบาล คื อ การมีส่ วนร่วมของประชาชนและสั งคมอย่างเท่าเที ยมกัน และ
มีคาตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได้
United Nations and Development Program (UNDP) นิยามของคาว่า Good Governance
ว่าหมายถึง การดาเนิ นงานของภาคการมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการกิจการของประเทศ
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ในทุกระดับ ประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และสถาบันต่าง ๆ ที่ประชาชนและกลุ่มสามารถแสดงออก
ซึ่งผลประโยชน์ ป กป้ องสิ ทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็ นที่แตกต่างกันบนหลั กการของ
การมี ส่ ว นร่ ว มความโปร่ ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบการส่ ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การจั ด ล าดั บ
ความสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยู่บนความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม และเสียงของคน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Development Bank) กล่าวว่า Good Governance คือ
การมุ่งความสนในไปที่องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่กาหนด
ไว้ไ ด้ผ ล หมายถึง การมีบ รรทัด ฐานเพื่อ ให้มีค วามแน่ใ จว่า รัฐ บาลสามารถสร้า งผลงานตามที่สัญ ญาไว้
กับประชาชนได้
องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น – JICA กล่ าวถึง Good Governance ใน
“Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee (1995)”
ว่าเป็นรากฐานของการพั ฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยกาหนดให้รัฐ มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
บรรยากาศให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพึ่งตนเองได้ และมีความยุติธรรมทางสังคม
ในประเทศไทยได้มีองค์กรที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนในเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2554 : 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง กติกากฎเกณฑ์ ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมที่ใช้ในการธารงรักษาสังคม
บ้านเมืองและสังคม อันหมายถึงการบริหารกิจการบ้านเมือและสังคมที่ดีในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ รวมถึง
การจัดระบบองค์การและกลไกองค์กรของรัฐบาล และที่ไม่ใช่แค่ส่วนราชการแต่หมายรวมถึง องค์กรเอกชน
ชมรม สมาคม นิติบุคคลเอกชนและอื่น ๆ
ธีรยุทธ บุญมี (2541 : 2) ได้ให้ความหมาย การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง
กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่งภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการที่จะทาให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ การบริหารประเทศ
ที่ดีควรเป็นความร่วมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมเอกชน องค์การที่ไม่ใช่
หน่วยงานรัฐ (NGOs) โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การร่วมมือกันกาหนดนโยบาย
และการจัดการตนเอง ของภาคทางสังคมเพิ่มมากขึ้นเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น
เสน่ห์ จามริก (2541 : 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง
ระบบการปกครองที่อานาจรั ฐสะท้อนและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของคนส่ วนใหญ่ ซึ่งจะเห็ นว่า
มีตัวละครในด้านหนึ่ง คือ อานาจรัฐ และอีกด้านหนึ่งคือคนส่วนใหญ่ของประเทศการที่จะทาให้มีการปกครองที่ดี
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 โดยให้ความสาคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 10) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่า
หมายถึง การมีระบบโครงสร้ างและการมีกระบวนการและความสั มพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี
อานันท์ ปันยารชุน (2542 : 2) กล่าวถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่าเป็นผลลัพธ์
ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระทาลงไปสู่
การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้
ประเวศ วะสี (2542 : 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่า
หมายถึง สังคมประกอบด้วยภาคสาคัญ ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน การให้ความสาคัญกับ
องค์กรประชาสังคม ซึ่งมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อพิจารณาถึงการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดกี ็จะรวมถึงความโปร่งใสความถูกต้องของสามภาค ดังกล่าว
ปรัชญา เวสารัชช์ (2543 : 35) ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีว่า
หมายถึง กลไกการทางานของหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่ารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตามที่มีรูปแบบวิธีการ
บริหารจัดการที่ดีโดยพิ จารณาสามเรื่องหลัก ๆ ได้แก่ หลักการและวิธีการที่ดี และผลลัพธ์ดีมีคุณภาพด้วย
ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเป็นธรรมโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ
2.3.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
สานั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2544 : 2) ได้กล่ าวถึงหลั กการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีสาหรับหน่วยงานราชการ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการให้บริการ
ประชาชนเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ให้ ห น่ ว ยงานราชการน าหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี ไ ปใช้
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการดังนี้
1. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่ประชาชนมี
โอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) ไม่ว่าจะเป็ นโอกาสในการเข้าร่วม
ทางตรงหรือทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรโดยชอบธรรม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเสรีนี้
รวมถึงการให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชน และให้เสรีภาพแก่สาธารณชนในการแสดงความคิดเห็นคุณลักษณะสาคัญ
ประการหนึ่งที่สาธารณะชนจะมีส่วนร่วม คือ การมีรูปแบบการปกครองและบริหารงานที่มีการกระจายอานาจ
(Decentralization)
2. หลักความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือกลไกการบริหารที่มี
ความสุจริตโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกาและการดาเนินงานที่เปิดเผยตรงไปตรงมาประชาชนสามารถเข้าถึง
และรับรู้ข้อมูลข้าวสารได้อย่างเสรีเป็ นธรรม ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกากับดูแล และประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามผลได้
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3. หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ที่มีต่อสาธารณชนโดยมีการจัดองค์กร หรือการกาหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการดาเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม ในความหมายนี้จะรวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ
Political Accountability ซึ่งจะมีความหมายที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชา หรือกลุ่มผู้ เป็น
ฐานเสียงที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองแต่จะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมการที่จะมี
พันธะรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนี้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมและสามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัด ผล
การดาเนิ นงานทั้งในเชิงปริ มาณ คุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรสาธารณะซึ่งคุณลั กษณะของ
ความโปร่งใสของระบบจึงเป็นหัวใจสาคัญในการสร้าง Accountability
4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือเป็นกลไกที่มีองค์ประกอบของ
ผู้ที่เป็นรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะ
โดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง แต่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่ามีความสุจริต มีความเที่ยงธรรม
และมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได้
5. หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ กรอบ
ของกฎหมายที่ยุติธรรมส าหรั บกลุ่ มคนต่าง ๆ ในสั งคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้และสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ ชัดเจนซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ สามารถคาดหวังและรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไร
เมื่อด าเนิ นการตามกฎเกณฑ์ ของสั งคมจะเป็นหลั กประกั นความมั่ นคง ความศรัทธา และความเชื่อมั่ นของ
ประชาชน
6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เป็นกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการจัดกระบวนการทางาน การจัดองค์กร และการจัดสรรบุคลากร
และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งมีการดาเนินการให้สาธารณะที่ให้ผลลัพธ์
เป็นที่น่าพอใจและกระตุ้นการพัฒนาของสังคมในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมู ลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย
(2541 : 6) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนี้
6.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1) การทางานอย่างมีหลักการและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
2) การทางานที่มีความยุติธรรมมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
3) การท างานที่ ให้ ประชาชน ชุ มชนมี ส่ วนร่ วมหรื อตระหนั กในอ านาจของตนเอง
ใช้อานาจเป็นธรรม
4) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดเวลา
6.2 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ 5 ประการ
1) มีความสุจริต ความถูกต้อง ความเป็นธรรม
2) มีการเปิดเผย และเกิดความโปร่งใส
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3) มีความยุติธรรม ทัดเทียม เสมอภาค สังคมมีส่วนร่วมทุกกรณี
4) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาด้วยตนเองหรือมีกลไกที่ดีในการตรวจสอบ
5) มีความเข้มแข็งทางสติปัญญา สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ
มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอด
6.3 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ 6 ประการ
1) การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ
2) ความโปร่งใสมีการเปิดเผย ตรวจสอบได้รับรู้ได้ ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ
3) มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถรับผิดชอบผลการกระทานั้น ๆ ได้
4) มีความรับผิดชอบในกฎเกณฑ์ โดยการตัดสินใจจากกฎเกณฑ์ต้องมีความยุติธรรม
ชัดเจนอธิบายได้ด้วยหลักความเป็นจริง
5) มีความชอบธรรมในอานาจและเปิดเผย
6) การมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและประหยัดในการดาเนินการและปฏิบัติงาน
6.4 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีองค์ประกอบ 3 ประการ
1) มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยการปฏิบัติ
2) มีการทาประชาพิจารณ์ตอบข้อซักถามสาธารณะเป็นครั้งคราว
3) มีการกระจายอานาจการบริหารจากผู้บริหารสู่ชุมชน
ในการก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ส านั ก มาตรฐานการบริ ห ารงานองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2546 : 43 - 56) ได้กล่าวถึง การบริหารตามหลักการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนี้
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยได้เน้นถึงวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชนชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็น อยู่ ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่ว นรวมโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ ดังนี้
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1. การกาหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น
และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
2. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้
3. กรณีที่ภารกิจใดส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องรับพิจารณาความเห็นและชี้แจง
ให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น
4. ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมและประชาชน
ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม
5. กรณีพบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขโดยเร็ว
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็น
รูปธรรมซึ่งจะสามารถสะท้อนผลงานว่ามีความสอดคล้องเป็นแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นไว้
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ โดยใหส่วนราชการกาหนดแผนการทางานที่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้วัดผลลัพธ์ของงานได้ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทาได้อย่าง
ชัดเจนโดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 ภารกิจต่าง ๆ ต้องมีแผนปฏิบัติงานขึ้นไว้ล่วงหน้า
1.2 แผนปฏิบั ติงานต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลางบประมาณที่จะต้องใช้
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
1.4 กรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องปรับแก้ไขแผนให้เหมาะสม
2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีแนวทางดังนี้
2.1 กรณีหลายส่วนราชการมีภารกิจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ส่วนราชการ โดยกาหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการ (การวางแผน + การใช้ทรัพยากร + การดาเนินการ) เกิดผลสาเร็จ
ในภารกิจตามเป้าหมายที่เป็นเอกภาพเดียวกัน
2.2 เนื่ อ งจากมี ก ารบริ ห ารราชการแบบบู ร ณาการจั ง หวั ด และในต่ า งประเทศ
จึงให้ส่วนราชการทุกแห่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าคณะผู้แทน
ในต่างประเทศ โดยใช้การมอบอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2546
3. การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
3.2 ต้องสามารถประมวลผลความรู้นามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์
3.3 ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรม
3.4 ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการ
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4. ความตกลงในการปฏิบัติงานโดยกาหนดให้ มีการทาความตกลงในการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) ระหว่างผู้กาหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติในแต่ละเรื่อง
ดังนี้
4.1 ความตกลงระหว่างรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง
4.2 ความตกลงระหว่างปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่น ๆ ที่ต้อง
รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผน
5. การกาหนดแผนบริหารราชการ กาหนดให้จัดทาแผนต่างๆ ดังนี้
5.1 แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน เป็ น แผนการบริห ารที่ รั ฐ บาลมี ร ะยะเวลา 4 ปี
ซึ่งแปลงมาจากนโยบายรัฐบาล โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสานักงบประมาณเป็นผู้จัดทา โดยต้อง
จัดทาภายใน 90 วัน นับแต่วั นที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเป็นแผนพัฒนาชาติมีผลผูกพันทุกส่วน
ราชการต้องนาไปปฏิบัติ
5.2 แผนนิ ติ บั ญญั ติ เป็ น การจั ดท าแผนด้ า นกฎหมายที่ จ ะต้ อ งจัด ให้ มี ห รื อ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมกฎหมาย โดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นผู้จัดทา
แผนนิติบัญญัติแล้วทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนาไปจัดทากฎหมายต่อไป
5.3 แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนงานทุกส่วนราชการที่แปลงจากแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจัดทาเป็น 2 ระยะ คือ
1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
3) ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ร าชการเมื่อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนายกรั ฐ มนตรี
หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่
หมวด 4 การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิภ าพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ
กาหนดวิธีการทางานของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1. หลักความโปร่งใส ต้องมีการประกาศเป้าหมาย แผนงาน เวลา งบประมาณที่ใช้และ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
2. หลักความคุ้มค่า
2.1 ต้องจั ดทาบัญชีต้นทุนและรายจ่ายต่อหน่ว ยของการบริการสาธารณะเพื่อใช้
สาหรับเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนาเข้ากับผลลัพธ์
2.2 ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติใ ห้ มีห น้ า ที่
ตรวจสอบความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ
2.3 การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทาโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม
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3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
3.1 กรณีที่ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ อนุญาตระหว่างกันต้องดาเนินการภายใน
15 วัน เว้นแต่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าว่าต้องเกิน 15 วัน เพราะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย ถ้าเห็นชอบ
หรื ออนุ มัติ เกิน เวลาข้าราชการที่เ กี่ย วข้ องของส่ ว นราชการที่ต้ องเป็ นผู้ ใ ห้ ความเห็ นชอบหรือ อนุมั ติต้อ ง
รับผิดชอบ
3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาส่วนราชการต้องพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็วหลีกเลี่ยงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา
3.3 กรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทนส่วนราชการ
แม้จะมิได้เข้าร่วมประชุม และต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย
3.4 การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าด้วยวาจาต้องบันทึกคาสั่งนั้นไว้
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกระจายอานาจการตัดสินใจ
1.1 ส่วนราชการกระจายอานาจการตัดสินใจไปสู่ผู้ดาเนินการเรื่องนั้น ๆ โดยตรงและ
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1.2 ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามกากับดูแลการใช้อานาจ
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบและผู้มอบ
1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะกาหนดหลักเกณฑ์ การกระจายอานาจ
ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้
1.4 ส่ ว นราชการแต่ล ะแห่ งจัดทาแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดาเนิน การ
เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้
2. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
2.1 กระทรวงต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
2.2 กระทรวงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และแบบพิมพ์ที่จาเป็นในศูนย์บ ริการร่วมและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างครบถ้วน
2.3 หากศูนย์บริการร่วมมีปัญญา อุปสรรคในการดาเนินการเพราะกฎระเบียบวิธีการ
ให้ส่วนราชการแจ้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อเสนอปรับปรุงต่อไป
2.4 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวงให้รวมทั้งจังหวัดและอาเภอด้วย
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
1. การทบทวนภารกิจ
1.1 ส่วนราชการทบทวนภารกิจ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กาหนดเพื่อตรวจสอบว่าภารกิจใดมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไปหรือไม่หากเห็นควรเปลี่ยนแปลงเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงอานาจหน้าที่
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1.2 กรณีที่คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการวิเคราะห์ความจาเป็นของภารกิจ
ส่วนราชการใดแล้ว อาจเสนอคณะรัฐมนตรีการปรับปรุงภารกิจอานาจหน้าที่โครงสร้างหรืออัตรากาลัง
2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2.1 ส่ วนราชการมีห น้าที่ส ารวจและทบทวนกฎระเบียบเพื่อยกเลิ กปรับปรุง หรือ
ให้มีขึ้นใหม่เพื่อให้ทันสมัย ลดภาระของประชาชนโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
2.2 สานักคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบ กฎระเบียบของทุกส่วนราชการ
ถ้าไม่เหมาะสมทันสมัยหรือเป็นภาระให้เสนอแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกหากส่วนราชการไม่เห็นด้วยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
หมวด 7 การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1. การกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนราชการที่มีภารกิจการให้บริการประชาชน
หรือต้องติดต่อประสานงานกับส่วนราชการด้วยกัน และต้องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศ
ให้ประชาชนและข้าราชการทราบทั่วกัน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบงานเสร็จตามเวลาที่กาหนด และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถพิจารณากาหนดเวลาแล้วเสร็จได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
2. การจัดระบบสารสนเทศ
2.1 ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดให้มีระบบสื่อสารสนเทศกลาง
3. การรับฟังข้อร้องเรียน
3.1 ส่ วนราชการต้องจัดให้มีการตอบคาถามเกี่ยวกับงานให้บริการประชาชนและ
มีกาหนดเวลาชัดเจน
3.2 ส่ว นราชการที่ได้รับคาร้องเรียนข้อเสนอแนะความคิดเห็ นจากประชาชนต้อง
ดาเนินการให้ลุล่วงและแจ้งข้อมูลให้ผู้แจ้งทราบ
3.3 ส่วนราชการที่ออกกฎให้ส่วนราชการอื่นปฏิบัติ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ากฎนั้น
เป็นอุปสรรค ยุ่งยาก ซ้าซ้อน ล่าช้าหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและถ้าได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการ
หรือที่ราชการให้ผู้ออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบ
4. การเปิดเผยข้อมูล
4.1 ส่ว นราชการต้องเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติราชการให้ทราบ เว้นแต่กรณีที่เป็น
ความลับเพื่อความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิของประชาชน
4.2 ส่ วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญา เว้นแต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. การประเมิน ผล โดยผู้ ป ระเมิ น อิส ระเพื่อ วัด ผลสั มฤทธิ์ข องภารกิจ ความพึ ง พอใจ
ผู้รับบริการและความคุ้มค่าในภารกิจ
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2. การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการเฉพาะตัวกับส่วนประโยชน์ของหน่วยงาน
4. หากผลการประเมิ น ส่ ว นราชการดี ใ ห้ มี ก ารจั ด สรรเงิ น เป็ น เงิ น รางวั ล การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องทั่วไป เช่น การให้อานาจคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจกาหนดให้ส่วนราชการปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้
จากแนวคิดและความเห็นของนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นการบริหารงานที่ม ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกิดความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทั นต่อเหตุการณ์ และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน สาหรับการวิจัยครั้งนี้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะนาไปใช้ คือ
การบริหารงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการได้รับบริการจากรัฐบาลปฏิบัติภารกิจของเทศบาลต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้
ภารกิจใดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องรับพิจารณาและชี้แจง ให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น
รวมตลอดถึงมีการสารวจความพึงพอใจของสังคมและประชาชน เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีผู้ให้ความหมายหรือคานิยามไว้มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคานิยามเหล่านั้นต่างมี หลักการ
ที่สาคัญคล้ายคลึงกันจะต่างกันบ้างก็คือสานวนและรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้
อีไมล์ เจ ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989 : 116) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้อ งถิ่นไว้ว่า
หมายถึง หน่วยการปกครองทางการเมืองที่อยู่ระดับจากรัฐซึ่งก่อตั้ งโดยกฎหมาย และมีอานาจอย่างเพียงพอ
ที่จ ะทากิจ กรรมในท้องถิ่น ได้ด้ว ยตนเองรวมทั้งอานาจจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ห น่ว ยการปกครองท้องถิ่น
ดังกล่าวได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยท้องถิ่นใดก็ได้
แฮรีส จี มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984 : 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง
การปกครองซึ่งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งแบบอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครอง
ท้องถิ่น มีอานาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงาน
การบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วย
อานาจสูงสุดของประเทศไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่ ๆ แต่อย่างใด
เดเนีย ล วิท (Danial Wit, 1967 : 101 - 103) นิย ามว่า การปกครองท้อ งถิ่น หมายถึง
การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อานาจ หรือกระจายอานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้
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ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ มี อ านาจการปกครองร่ ว มกั น ทั้ ง หมด หรื อ เพี ย งบางส่ ว นในการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ตามหลักการที่ว่าถ้าอานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องมี
องค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอานาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐบาลมีอานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอานาจของตน
วิลเลี่ยม วี ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway, 1958 : 101 - 103) นิยามคาว่า การปกครอง
ท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่กาหนดไว้ มีอานาจการปกครองตนเอง
มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
จอห์น เจ คลาร์ก (John J. Clark, 1957 : 87 - 89) นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง
หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ใดใดโดยเฉพาะและหน่วย
การปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง
วินเลี่ยม เอ ร๊อบสัน (William A. Robson, 1953 : 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น
หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้อานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย
(Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จาเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้
สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ
โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรถแสง (2547 : 7) มีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายถึง องค์ก รที่ทาหน้า ที่บ ริห ารงานในท้อ งถิ่น โดยมีผู ้แ ทนที่ไ ด้รับ การเลือ กตั้ง จากประชาชน
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารงานอย่ างอิส ระในเขตพื้นที่ที่กาหนด มีอานาจในการบริห าร และกาหนด
นโยบายของตนเอง รวมทั้งหน้าที่ดาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมายที่บัญญัติไว้ เพื่อประโยชน์ของรัฐและ
ของประชาชนในท้องถิ่น
นคริ น ทร์ เมฆไตรรั ต น์ (2547 : 22) ให้ ค วามหมายว่ า การปกครองท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
การปกครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอานาจในการปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในขอบเขตอานาจหน้าที่ และพื้นที่ของตนที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย โดยอิสระตามสมควรราชการ
ส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการไปด้วยความเรียบร้อย
หรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองท้องถิ่นคือการกระจายอานาจของราชการส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
นั้น ๆ ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิสระต่างหากจากการปกครองของราชการส่วนกลาง
ที่ให้อานาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง
วุฒิสาร ตันไชย (2547 : 1) ให้ทัศนะว่า การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางได้
กระจายอานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่และประชากรเป็น
ของตัวเอง โดยองค์กรดังกล่าวจะต้องมีอานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบอานาจ
จากส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์
ของการปกครองระบบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบ
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การทางานและร่วมรับบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการดาเนินงาน
แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐบาลกลาง
จรูญ สุภาพ (2531 : 146 - 147) ให้นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้น มักมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนปกครองตนเอง สามารถมีองค์การในทางการปกครองที่จะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น
ตลอดจนการบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตการปกครองนั้น ๆ ส่วนใหญ่การปกครองท้องถิ่นมักจะ
เป็นนิติบุคคล อาจประกอบด้วย ผู้แทนราษฎร ตั้งเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามกาหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณ
เป็นของตนเอง
โดยสรุปแล้วการปกครองท้องถิ่น คือการที่รัฐบาลกลางให้อานาจและกระจายอานาจการบริหารงาน
ของท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับภาระงานต่าง ๆ และประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมไปถึงการติ ดตามประเมินผล ตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่น
2.4.2 หลักการของการปกครองท้องถิ่น
จากเนื้ อ หาที่ กล่ า วมาข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของการปกครองท้อ งถิ่น ได้ มีนัก วิช าการ
หลากหลายท่านทั้งต่างประเทศและในประเทศให้ความหมายหรือนิยามต่าง ๆ เอาไว้ โดยสามารถประมวล
เป็น “หลักการปกครองท้องถิ่น” ในสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่ านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ
จ านวนประชากรหรื อขนาดของพื้น ที่ เช่น หน่ว ยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็น กรุงเทพมหานคร
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา
2. ต้ อ งมี อ านาจอิ ส ระ (Autonomy) ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ตามความเหมาะสม กล่ าวคื อ
อานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควรเพื่ อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็
จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อานาจของท้องถิ่นมีขอบเขตแตกต่าง
กันออกไป ตามลักษณะความเจริ ญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นสาคัญ รวมทั้งเป็น
นโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอานาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม
3. หน่วยการปกครองท องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดาเนินการ
ปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นต้น
3.2 สิทธิเป็นหลักในการดาเนินการบริหารท้องถิ่น คืออานาจในการกาหนดงบประมาณ
เพื่อบริหารกิจการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ
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4. มีองค์กรที่จาเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลมีคณะเทศมนตรีเป็ นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร
สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น
5. ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองท้ อ งถิ่ น จากแนวคิ ด ที่ ว่ า ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงจาเป็นต้อง
มีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของขุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจระบบและกลไกของประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง
2.4.3 องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น
อุ ทั ย หิ รั ญ โต (2523 : 22) กล่ า วว่ า ระบบการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบทั้ง 8 ประการ คือ
1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดกาหนดเรื่อ ง
การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่า
การปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอานาจอย่างแท้จริง
2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการกาหนดพื้นที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เชื้อชาติ และความสานึก
ในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จ ะกาหนดพื้นที่และระดับของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่
3. การกระจายอานาจหน้าที่ การที่จะกาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสาคัญ
4. องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ
มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ๆ
5. การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก องค์ก ารหรื อคณะผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งได้ รั บ เลื อ กตั้ ง จากประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง
6. อิ ส ระในการปกครองท้ อ งถิ่ น สามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ การ
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมั ติจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน
ราชการ
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7. งบประมาณของตนเองมี อ านาจในการจั ด เก็ บ รายได้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ต ามขอบเขต
ที่กฎหมายให้อานาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทะนุบารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
8. การควบคุมดูแ ลของรัฐ เมื่อได้ รับการจัดตั้ งขึ้นแล้ ว ยัง คงอยู่ ในการกากั บดูแลจากรั ฐ
เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการดาเนินงานของหน่วย
การปกครองท้องถิ่น เพราะมิฉะนั้น แล้ว ท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐ อธิปไตย (อนันต์ อนันตกู ล อ้างใน ชูว งค์
ฉายบุตร, 2539 : 31)
จากการทบทวนองค์ป ระกอบการปกครองท้อ งถิ่น สามารถสรุปได้ว่ า เป็นองค์กรในชุมชน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายส่วนกลาง มีขอบเขตพื้นที่ปกครองที่กาหนดไว้แน่นอน มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล
จั ด ตั้ง ขึ้น โดยกฎหมาย มีอิ ส ระในการดาเนิ นกิ จกรรมทั้ งในด้ านการคลั ง การจัด เก็ บภาษี การหารายได้
ตามที่กฎหมายกาหนด การจัดทางบประมาณด้วยตนเอง รวมถึงการกาหนดนโยบายภายใต้การควบคุมของรัฐ
และมีการแบ่งองค์กรเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้บริการท้องถิ่นและฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยประชาชนในท้ องถิ่น
มีส่วนร่วมในการปกครองตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะผู้แทน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.4 วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย
เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจากภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะดาเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้
2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้อ งที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการ
จากรัฐ บาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
3. เพื่อความประหยั ด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนกต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจาเป็น โดยให้อานาจหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น
ทาให้ป ระหยัดเงิน งบประมาณของรั ฐบาลที่จะต้องจ่ายให้ กับท้องถิ่นทั่ว ประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมี
การจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กาหนดไว้อย่างรอบคอบ
4. เพื่อ ให้ ห น่ ว ยงานการปกครองท้อ งถิ่ น เป็ น สถาบั น ที่ ใ ห้ ก ารศึ กษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติ
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บัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้ มีส่ วนในการส่ งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)
2.4.5 ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. การปกครองท้ อ งถิ่ น คื อ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย (Basic
Democracy) เพราะการปกครองท้ อ งถิ่ น จะเป็ น สถาบั น ฝึ ก สอนการเมื อ งการปกครองให้ แ ก่ ป ระชาชน
ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ
และหวงแหนต่อประโยชน์อั นพึงมีต่อท้องถิ่น ที่ตนอยู่อาศัย อันจะนามาซึ่งความศรัทธาเลื่ อมใสในระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารการเลือกตั้งจะ
เป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม สาหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของ
ท้ อ งถิ่ น นั บ ได้ ว่ า เป็ น ผู้ น าในท้ อ งถิ่ น จะได้ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความคุ้ น เคย
มีความชานาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป
2. การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท าให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น รู้ จัก การปกครองตนเอง (SelfGovernment) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งคือ การปกครองตนเองมิใช่เป็น
การปกครองอันเกิดจากคาสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีส่ วนร่วมในการปกครอง
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนออกเสี ย งประชามติ ให้ ป ระชาชนมี อ านาจถอดถอน ซึ่ ง จะท าให้ ป ระชาชนเกิ ด ความส านึ ก
ในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่ วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่ว ยกันแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือ การกระจาย
อ านาจไปในระดั บ ต่ าสุ ด ซึ่ ง เป็ น ฐานส าคั ญ ยิ่ ง ของการพั ฒ นาระบบการเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจาเป็นบางประการ
ดังนี้
- ภารกิ จ ของรั ฐ บาลมี อ ยู่ อ ย่ า งกว้ า งขวาง นั บ วั น จะขยายเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ าก
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง
- กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดาเนินการดังกล่าวเอง
4. การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากท้ อ งถิ่ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ไม่ ว่ า ทางสภาพภู มิ ศ าสตร์ ทรั พ ยากร ประชาชน
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความ
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ต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงาน
จึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่ งสร้างผู้ นาทางการเมือง การบริห ารของประเทศใน
อนาคต ผู้นาหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุน
จากประชาชนในท้ อ งถิ่ น ย่ อ มเป็ น พื้ น ฐานที่ ดี ต่ อ อนาคตทางการเมื อ งของตน และยั ง ฝึ ก ฝนทั ก ษะทาง
การบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย
6. การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเอง
การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอานาจทาให้เ กิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม การดาเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสาคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วม
จากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมาจากการริเริ่มช่วยตนเองของ
ท้องถิ่นทาให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์
อนันตกูล, 2521)
2.4.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ความรับ ผิดชอบของหน่วยงานปกครองส่ว นท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกาลังเงิน
กาลังงบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระ หรือนโยบายที่รัฐบาลต้องการความ
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศ ก็ ไ ม่ ค วรมอบให้ ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การ เช่ น งานทะเบี ย น การศึ ก ษา
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ ห น่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การ
มีข้อพิจารณา ดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดทาถนน สะพาน สวนหย่อม การกาจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง
3. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น
การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา
4. เป็ น งานที่ เกี่ย วกั บ พาณิช ย์ท้อ งถิ่ น เป็น งานที่ห ากปล่ อ ยให้ ประชาชนดาเนิน การเอง
อาจไม่ ไ ด้ รั บ ผลดี เ ท่ า ที่ ค วรจะเป็ น จั ด ให้ มี โ รงจ าน า การจั ด ตลาดและงานต่ า งๆ ที่ มี ร ายได้ โ ดยสามารถ
เรียกค่าบริการจากประชาชน
2.4.7 การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและ
ใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความสาเร็จในการใช้ “เทศบาล” เป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการปกครองประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย สาหรับสังคมไทยเทศบาลเป็น
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รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2542)
เกือบ 66 ปีแล้ว
1. ความเป็นมา
พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริ หารแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2476 และกาหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 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 (โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เป็นระยะ) จนถึงปัจจุบัน
(2541) ได้มีการปรั บ ปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมให้ ส อดคล้ องกับบทบัญญัติห มวดว่าด้ว ยการปกครองท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542
2. หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่นใดขึ้น
เป็นเทศบาลไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. จานวนของประชากรในท้องถิ่นนั้น
2. ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น โดยพิ จ ารณาจากการจั ด เก็ บ รายได้ ต ามที่
กฎหมายกาหนด และงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินกิจการของท้องถิ่น
3. ความสาคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่า จะ
สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด
จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายได้กาหนดให้จัดตั้งเทศบาลขึ้นได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. เทศบาลตาบล กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลตาบลไว้
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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สาหรับในกรณีที่มีความจาเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชน
แออั ด การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หรื อ การส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ในรู ป เทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ดาเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลเฉพาะแห่งได้ หรือกรณีที่จังหวัด
เห็ นว่าสุ ขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตาบลได้ ก็ให้ จังหวัดรายงานไปให้
กระทรวงมหาดไทยพิจ ารณาสั่งให้ดาเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลได้ โดยให้จังหวัดชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็น พร้อมทั้งส่งข้อมูลความเหมาะสมไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด้วย
2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ดังนี้
2.1 ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้โดยไม่
ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบ
2.2 ส่ ว นท้ อ งที่ ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวั ด จะยกฐานะเป็ น เทศบาลเมื อ ง
ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
(2) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตามที่กฎหมายกาหนดไว้
(3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ดังนี้
3.1 เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คน ขึ้นไป
3.2 มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตามที่กฎหมายกาหนดไว้
3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร
3. โครงสร้างเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ สภา
เทศบาล และคณะเทศมนตรี
สาหรั บการปฏิบั ติงานในหน้าที่ประจาในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที่อีกส่ วนหนึ่ง
เรียกว่า พนักงานเทศบาล
1) สภาเทศบาล
ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิถีทาง
แห่งการถ่วงดุลอานาจ กาหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 5 ปี (ปัจจุบันมีการแก้ไขให้อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี) ทั้งนี้
จานวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้
1.1 สภาเทศบาลตาบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน
1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน
1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน
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สภาเทศบาลนั้น มีป ระธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง โดยให้
ผู้ว่าราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผ ้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้เรีย กประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่ก ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว
ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ไม่ได้ ประธานสภามีหน้าที่ดาเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล
ควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก
2) คณะเทศมนตรี
ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ได้แก่ คณะเทศมนตรีซึ่งอานาจในการบริหารงานอยู่ที่
คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลื อกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ส มาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็ นชอบ
ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2- 4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ
ก. กรณีที่เป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล ให้มีเทศมนตรีได้ 2 คน ซึ่งเมื่อรวม
นายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจานวน 3 คน
ข. กรณี ที่เป็ นเทศบาลนคร ให้ มีเทศมนตรี ได้ 4 คน ซึ่ งเมื่ อรวมนายกเทศมนตรี
เป็นคณะเทศมนตรีแล้วมีจานวน 5 คน สาหรับเทศบาลเมืองที่มีรายได้จากการจัดเก็บปีละ 20 ล้านบาทขึ้นไป
ให้มีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
3) พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็ นภารกิจประจา
สานักงานหรืออาจจะนอกสานักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด
เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในเรื่องงานการทะเบียน
การสาธารณู ป โภค การศึก ษา การรั ก ษาความปลอดภั ยในชี วิต และทรัพ ย์สิ น ซึ่ง นับ ว่ า เป็ นภาระหน้า ที่
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก ซึ่งต่างกับคณะเทศมนตรีที่ว่าคณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจใน
ลักษณะของการ “ทาอะไร” ส่วนการ “ทาอย่างไร” ก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาล
เป็นผู้รับผิดชอบ
4. โฉมหน้าเทศบาลในยุค 2000
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ได้กาหนดโครงสร้างเทศบาลให้มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. โครงสร้างให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง ภายหลังที่สมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบวาระ หรือมีเหตุต้องยุบสภาไป
2. เทศบาลตาบล ให้มีทางเลือกว่า เทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง
จึงกล่าวได้ว่า เทศบาลใดจะใช้โครงสร้างแบบคณะรัฐมนตรีก็จะมีโครงสร้างดังที่ได้กล่าวไว้ แล้ว
ข้างต้น แต่หากเทศบาลใดใช้โครงสร้างแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
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และคณะผู้บริหารจะประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ตามจานวน ดังนี้
เทศบาลตาบล
ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน
เทศบาลเมือง
ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน
เทศบาลนคร
ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน
และกฎหมายได้ ให้ อานาจนายกเทศมนตรี แต่ งตั้ ง ที่ป รึก ษานายกเทศมนตรี เลขานุก าร
นายกเทศมนตรี เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ระบุว่า วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงทุ กแห่งหรือจะใช้โครงสร้างแบบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้เลือกคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการลงประชามติ
การลงประชามติ ดั ง กล่ า ว กฎหมายก าหนดให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเทศบาลนั้ น
ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสี่ ข องจ านวนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้ น ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้จัดให้มีการลงประชามติ ทั้งนี้ การยื่นคาร้องดังกล่าวต้องดาเนิน การภายใน
360 วัน ก่อนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งอยู่ขณะนั้น และจะกระทาในวาระของสภาเทศบาล
นั้นได้เพียงครั้งเดียว
นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
5. อานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
ปกติสภาเทศบาลจะทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. อานาจในการตราเทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ คือ กฎข้อบังคับของท้องถิ่ น ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ
เท่านั้น โดยสภาเทศบาลเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัวบทกฎหมาย ใน
กรณีต่อไปนี้
ก. เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
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ข. เมื่ อ มี ก ฎหมายบัญ ญั ติ ใ ห้ เ ทศบาลตราเทศบั ญ ญั ติ หรื อ ใช้ อานาจตราเทศบั ญ ญั ติ
เพื่อปฏิบัติการไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ
สาหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี ถือว่าเป็นการใช้อานาจสูงสุด
ในการควบคุม ถ้าหากร่างดังกล่าวไม่ได้รับการเห็นชอบจากเทศบาลแล้ว นั่นหมายถึงว่าคณะเทศมนตรีสิ้นสุด
ในหน้าที่ (เพราะการไม่เห็นด้วยของเทศบาลมีความหมายถึงการไม่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นด้วย) โดยมี
เงื่อนไขที่น่าสังเกตว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบด้วย และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยนั้น
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะดาเนินการอย่างไร
ส่วนในการตราข้อบัญญัติทั่วไปจะมีหลักการคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าร่างดังกล่าวจะ
ได้รับการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วย
2. อานาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาลมีอานาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กาหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สาคัญอย่างน้อย 3 ประการ
2.1 การตั้งกระทู้ถาม
สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีในข้อความ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ ถ้าหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะเทศมนตรี ห รื อเทศมนตรี หรื อเมื่อเล็ งเห็ นว่าการกระทาใด ๆ ของฝ่ายบริห ารอาจจะก่อให้ เกิ ด
ความเสีย หายต่อท้องถิ่น หรือประชาชนในท้องถิ่นนั้น ทั้ง นี้นายกเทศมนตรีห รือเทศมนตรีนั้น ๆ จะต้อ ง
ตอบกระทู้ถามให้สมาชิกสภาหายข้องใจ แต่ฝ่ายบริหารมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามก็ได้ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควร
ตอบเพราะถ้าหากตอบไปแล้วจะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเสียประโยชน์ที่สาคัญของเทศบาล
2.2 การเปิดอภิปราย
กฎหมายว่ า ด้ ว ยเทศบาลได้ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ส มาชิ ก สภาเทศบาล ขอเปิ ด อภิ ป รายต่ อ
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการที่กาหนดไว้
เช่ น มี ข้ อ กล่ า วหาคณะเทศมนตรี ว่ า ปฏิ บั ติ ง านไม่ ช อบด้ ว ยอ านาจหน้ า ที่ ละเลยไม่ ป ฏ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละ
มีความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่ง ฯลฯ
2.3 การอนุมัติงบประมาณประจาปี
ก่อนที่จ ะมีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีต่อไป คณะเทศมนตรีจะต้องเสนอ
งบประมาณประจาปีเพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเสียก่อน และเมื่อสภาได้อนุมัติแล้วจึงจะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
การที่กาหนดให้ต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณก่อนนั้น เพื่อที่สภาเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น สามารถควบคุมการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินของฝ่ ายบริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
ตรงกับ ความต้องการของท้องถิ่น และในกรณีที่ส ภาเทศบาลพิจารณาแล้ ว ลงมติไม่รับหลั กการแห่ งร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณประจ าปี ที่ ค ณะเทศมนตรี เ สนอแล้ ว ไม่ ว่ า จะต้ อ งเหตุ ผ ลใดก็ ต ามจะมี ผ ลท าให้
คณะเทศมนตรีชุดนั้นต้องพ้นจากตาแหน่งไป
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3. อานาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี
ไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ด้วยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล”
กล่าวโดยสรุป คือ อานาจในการเห็นชอบแต่งตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะ
เสนอการเห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง มีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันมีการจัดกลุ่มในลักษณะพรรค
การเมืองขึ้น ดังนั้น กลุ่มที่ได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากจะมีโอกาสสู งที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายบริหาร
(คณะเทศมนตรี)
4. อานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ก ารด าเนิ น งานต่ า งๆ ของสภาเทศบาลเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอานาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายให้ทาซึ่งคณะกรรมการ
ที่สภาเทศบาลจะแต่งตั้งนี้สามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
4.1 คณะกรรมการสามัญ คือ คณะกรรมการที่ป ระกอบด้ว ยสมาชิก สภาเทศบาล
ซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบให้คณะกรรมการสามัญประจาสภา
เทศบาลได้ไม่เกิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครให้มีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 5 นาย ส่วนเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตาบลให้มีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน 3 นาย
4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจานวนและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
5. อานาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี
คณะเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่สาคัญๆ อาจกล่าวโดยสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยทั่วไปของ
เทศบาลตามที่เทศบาลกาหนดไว้
2. อ านาจหน้ าที่ ใ นการเปรีย บเที ยบคดี ที่ล ะเมิด ต่ อเทศบัญ ญัติ โดยเทศมนตรี คนใด
คนหนึ่งอาจมีอานาจเปรียบเทียบปรับในคดีที่มีการละเมิดต่อเทศบัญญัติได้ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชน์ แห่งการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอานาจที่จะเรียกผู้กระทาความผิดและพยานมา
บันทึกถ้อยคาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย
3. อานาจหน้ าที่ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
กล่าวคือ คณะเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฏหมายอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเห็นสมควรและได้กาหนดไว้โดยกฎกระทรวง
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เพื่ อให้ ก ารใช้ อานาจหน้ าที่ ของคณะเทศมนตรี ดัง กล่ า วมาแล้ ว ข้า งต้น เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพให้ ได้มีการแบ่ งอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหา และการสั่ งการระหว่างนายกเทศมนตรี
กับเทศมนตรีไว้ ดังนี้ (ประหยัด หงษ์ทองคา, 2526 : 55)
1. นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการและบริห ารงานในเรื่อง
ต่อไปนี้
1.1 เรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล
1.2 เรื่องที่ต้องรายงานอาเภอหรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี
1.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี
1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติหรือยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติอยู่แล้ว
1.5 เรื่องที่ดาริขึ้นใหม่ ซึ่งอาจต้องมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการขึ้นใหม่
1.6 เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหา หรือกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัยจาก
นายกเรื่องซึ่งนายกเทศมนตรีมีอานาจสั่งการโดยเฉพาะ
1.7 เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
2. เทศมนตรีมีอานาจหน้าที่วินิจฉัยสั่งการหรือบริหารงานในเรื่องต่อไปนี้
2.1 เรื่องที่คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
เทศมนตรี
2.2 เรื่องที่ต้องรายงานนายกเทศมนตรี
2.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบี ยบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ อนึ่ง ในกรณีที่
นายกเทศมนตรีไม่อยู่ หรือไม่สามารถบริหารกิจการได้ ให้นายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผู้หนึ่งทางานแทน
และจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
6. อานาจหน้าที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
หรือหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ และอานาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอานาจตามที่กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
กาหนด ทั้งยังได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะระดับต่าง ๆ ไว้ เช่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ไว้แตกต่างกันโดยมีรายละเอียดกล่าวคือ
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6.1 หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ สรุปแบ่งหน้าที่ตามฐานะของเทศบาลไว้ ดังนี้
เทศบาลตาบล

เทศบาลเมือง

เทศบาลนคร

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลตาบล
ข้อ 1-7 และมีหน้าที่เพิ่มอีก ดังนี้
1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และ
รักษา
4. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
5. ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
6. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
โดยวิธีอื่น
7. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือ
สถานสินเชื่อท้องถิ่น

มีหน้าที่เช่นเดียวกับ
เทศบาลเมือง ตาม
ข้อ 1-14 และมีหน้าที่เพิ่ม
อีก ดังนี้
1. ให้มีและบารุงการ
สงเคราะห์มารดาและเด็ก
2. กิจการอย่างอื่น
ซึ่งจาเป็นเพื่อการ
สาธารณสุข

6.2 อานาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ
เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบและท่าข้าม
มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
เทศบาลเมืองตาม
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 3. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร ข้อ 1-12
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
4. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดา
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหา และเด็ก
กินของราษฎร
5. ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการ
6. ให้มีการสาธารณูปการ
พิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
7. จัดทากิจกรรม ซึ่งจาเป็นเพื่อการ
7. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าและ
สาธารณสุข
แสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
8. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9. ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬา
9. เทศพาณิชย์
และพลศึกษา
10. ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพาณิชย์
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6.3 อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอื่นๆ กาหนด
นอกจากอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กาหนดไว้แล้วยังมี
กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้ าที่ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ อีกเป็น
จานวนมาก เช่น
(1) พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พุทธศักราช 2464
(2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
(3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทาปุ๋ย พุทธศักราช 2490
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
(6) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
(7) พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498
(8) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
(9) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์ 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) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ
7. การบริหารงานของเทศบาล
การบริ ห ารงาน ประกอบด้ ว ย คณะเทศมนตรี จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ก าหนดนโยบาย
แนวทางการปฏิบั ติ ง านในการพั ฒ นาท้อ งถิ่ น จึ ง เห็ นได้ ว่ า หน้ า ที่ ส าคั ญ ในการวางแผนด าเนิ น งาน ก็ คื อ
คณะเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมจัดทาให้เป็นไปตามแผนนั้น จึงเท่ากับว่าคณะเทศมนตรีรับผิดชอบใน
ด้า นการวาง “นโยบาย” นั่น เอง เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การบริห ารงานของรัฐ บาลแล้ว คณะเทศมนตรี
ก็เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรีซึ่งบริหารราชการด้านนโยบาย ส่วนงานประจาทั้งหมดย่อมอยู่ในความรับผิดชอบ
ของปลัดเทศบาลหรือคล้ายกับปลัดกระทรวง
สาหรับสภาเทศบาล จะทาหน้าที่การตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับตัวบทกฎหมาย
ซึ่งใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลและตามที่
กฎหมายบัญญัติและให้อานาจไว้ ซึ่งจะเห็ นได้ว่าในกรณีห ลังนี้กฎหมายได้ให้ อานาจแก่ส ภาเทศบาลมาก
ในการวางนโยบายและการควบคุมการบริห ารงานของคณะเทศมนตรี การใช้อานาจที่นับว่าสาคัญที่สุด

48

ของสภาเทศบาลในกรณีนี้คือ การพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี นับว่าสภาเทศบาลได้ใช้
อานาจอย่างสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี
8. การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)
การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รศ.ดร.สมคิด เลิศไพบูลย์ ได้ให้ความเห็นว่า
การกากับ ดูแลองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งของการกระจายอานาจ
หากการกระจายอ านาจโดยปราศจากการก ากั บ ดู แ ลแล้ ว ย่ อ มท าให้ รั ฐ เดี่ ย วไม่ ส ามารถด ารงตนอยู่ ไ ด้
ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 บัญญัติว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเป็นต้นกาเนิดของการกากับดูแ ล
ที่สาคัญของรัฐเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 280-290
ได้กาหนดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น การกระจาย
อานาจไปสู่ท้องถิ่น และการกากั บดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มี อิส ระตามหลั กแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ องถิ่ น
แต่ความเป็นอิสระของท้องถิ่นดังกล่าวก็ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารราชการ
แผ่ น ดิน ที่เ ป็ น ภารกิจ หน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ บาลที่จะต้อ งก ากั บดูแ ล ทั้ง นี้เพื่ อให้ อ งค์ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นสามารถบริ หารกิจ การได้อย่างประสิทธิภาพ เป็นไปด้ว ยความถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลจึงจาเป็นต้องกากับดูแลท้องถิ่นโดยผ่านการบริหาร
ราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอาเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนและกลไก
ที่สาคัญของรัฐบาลในการกากับ ดูแลท้องถิ่น ทั้งนี้การกากับดูแลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. การกระทาเท่าที่จาเป็น
2. กระทาตามที่กฎหมายบัญญัติ
3. ต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศชาติ
โดยรวม
4. จะกระทบถึงสาระสาคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่นไม่ได้
9. วิธีการในการกากับดูแล
1. การกากับดูแลโดยตรง
1.1 การกากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร เช่น
(1) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ใดถูกกล่าวหาว่า
ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ
ไม่ ช อบด้ว ยอานาจหน้ า ที่ หรื อ มี ความประพฤติ ใ นทางจะนามาซึ่ งความเสื่ อ มเสี ย แก่ ศัก ดิ์ ตาแหน่ ง หรื อ
แก่เทศบาล หรือราชการ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบสวนแล้วเห็นว่า จะให้คงอยู่ในตาแหน่งในระหว่าง
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การสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจสั่งพักคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
ได้ไม่เกิน 30 วัน แล้วรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา48)
(2) กรณี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น ว่ า คณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หรื อปฏิ บั ติ การไม่ช อบด้ว ยอานาจหน้ า ที่ หรื อมี ความประพฤติในทางจะนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยแก่ศัก ดิ์
ต าแหน่ ง หรื อ แก่ เ ทศบาลหรื อ ราชการ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อ านาจเสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลั กฐาน เพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งให้คณะเทศมนตรี
เทศมนตรี น ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ออกจากต าแหน่ ง ได้ (มาตรา 73 ประกอบมาตรา 48
ปัญจวีสติ 48 ปัญจทศ และ 48 โสฬส)
(3) รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยมี อ านาจสั่ ง ยุ บ สภาเทศบาล หากเห็ น ว่ า
เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็น (มาตรา 74)
1.2 การกากับดูแลการกระทา
การกระทาที่สาคัญ ๆ ของเทศบาลจะต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น
(1) การกากับดูแลก่อนที่การกระทาจะมีผลบังคับใช้ เช่น การอนุมัติ การอนุญาต
การให้ความเห็นชอบ
- ร่างเทศบัญญัติ (ร่างเทศบัญญัติทั่วไปและร่างเทศบัญญัติงบประมาณ)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา62)
- การทากิจการนอกเขตเทศบาลต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งที่
961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 มอบอานาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน (มาตรา 57 ทวิ)
- การจัดตั้งหรือยุบเลิกสหการต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา58)
- การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ต้องได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 66) ซึ่งปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งที่ 252/2541 ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2541 มอบอานาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน
- การจ่ายเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด (มาตรา 67 ทวิ)
(2) การสั่ งเพิก ถอนหรือ สั่ งให้ ร ะงั บการกระท าอย่า งใดอย่ างหนึ่ ง กล่ าวคือ กรณี
นายอาเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลตาบลในอาเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีแห่งเทศบาลเมือ งและ
ไปในทางที่อาจจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอาเภอหรือผู้ ว่าราชการจังหวัด
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แล้วแต่กรณี ได้ชี้แจง แนะนา ตักเตือน แล้วไม่ปฏิบัติตาม นายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมี
อ านาจที่ จ ะสั่ ง เพิ ก ถอน หรื อ สั่ ง ให้ ร ะงั บ การปฏิ บั ติ ข องคณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ไว้ก่อนได้ แล้วรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 15 วัน เพื่อให้
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การตามที่ เ ห็ น สมควร (มาตรา 72 ประกอบมาตรา 48
ปัญจวีสติ)
2. การกากับดูแลโดยอ้อม
2.1 การใช้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการในการกากับดูแล
ทุกปีส่วนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถแยก
เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปนั้ น เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับแล้วจะนาไปใช้ในด้านใด ๆ ก็ได้ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนกลาง ส่วนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจนั้นจะเป็นเงินอุดหนุนที่ระบุกิจการโดยตรงที่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นจะนาไปใช้ได้ เงินอุดหนุน
ส่วนนี้จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจากส่วนกลางตามระเบียบที่รัฐบาลกาหนดดังนี้
(1) การขอรับเงิน จะต้องเสนอโครงการผ่านกรมการปกครองให้สานักงบประมาณ
พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของโครงการตลอดจนราคาค่าใช้จ่าย
(2) การใช้จา่ ยเงิน จะต้องเป็นไปตามโครงการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุกประการ
(3) การเปลี่ยนแปลงรายการ จะต้องได้รับอนุมัติจากสานักงบประมาณก่อนทุกกรณี
เว้นแต่กรณีที่สานักงบประมาณมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาจังหวัด
(4) การเบิกจ่ายเงินจะกระทาได้เมื่อถึงงวดการจ่ายเงินตามสัญญา โดยต้องเบิกจากคลัง
(5) การกันเงิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
แม้ในทางทฤษฎี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระที่จะขอรับ เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจหรือไม่ก็ได้ ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากส่วนกลาง แต่ถ้าขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมเงินอุดหนุน จึงเป็นมาตรการในการกากับดูแลทางอ้อมประเภทหนึ่ง ซึ่งจากัดเสรีภาพ ในทางการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
2.2 การใช้สัญญามาตรฐานเป็นมาตรการในการกากับดูแล
สัญญามาตรฐานก็คือ “สัญญาที่บุคคล (หรือนิติบุคคล) ทางกฎหมายมหาชน หรือทาง
กฎหมายแพ่งบุคคลหนึ่งกระทาขึ้น โดยแบบของสัญญานั้นถูกกาหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม” การที่แบบของ
สัญญานี้ถูกกาหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม จึงเท่ากับว่าบุคคลที่ทาสัญญานั้น ๆ ถูกจากัดอานาจและการริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการกาหนดรายละเอียดทางสัญญานั่นเอง
การใช้สั ญญามาตรฐานเป็นมาตรการในการกากับดูแลทางอ้อมนั้ น มีการใช้อย่าง
แพร่ ห ลายในระบบกฎหมาย ลายลั กษณ์อักษรในส่ ว นที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจนั้นมักพบตั ว อย่างนี้
มากมาย เช่น การจัดทาสัญญาต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้ อ 125 กาหนดว่า จะต้องทาตามตัวอย่า ง
สัญญาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดและไม่ทาให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียเปรียบ
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เทศบาลเมือง
- เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด
(ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้เลย)
เทศบาลตาบล
- มีรายได้ไม่ต่ากว่า 12
ล้านบาท (ไม่รวมเงิน
อุดหนุน)
-ประชากร 7,000 คน
ขึ้นไป

สุขาภิบาล

เทศบาลนคร
- มีประชากร 50,000

หรือ

คนขึ้นไป
เทศบาลเมือง
- ประชากร 10,000 คนขึ้นไป

รูปที่ 2.1 เงื่อนไขในการจัดตัง้ เทศบาลและประเภทของเทศบาล
เทศบาล
สภาเทศบาล
-สมาชิก 12-18-24

คณะเทศมนตรี
- นายกฯ 1 คน
- เทศมนตรี 2-4 คน
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล

สานัก

กอง/ฝ่าย

กอง/ฝ่าย

กอง/ฝ่าย

กอง/ฝ่าย

ปลัดเทศบาล

คลัง

สาธารณสุข

ช่าง

การประปา

กอง/ฝ่าย

กอง/ฝ่ายวิชาการ

กอง/ฝ่าย

สวัสดิการสังคม

และแผนงาน

การศึกษา

แขวง

รูปที่ 2.2 แสดงโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการบริหารของเทศบาล
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เทศบาลตาบล

คณะเทศมนตรี

สภาเทศบาล

หรือนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา

การประชามติจากประชาชน

เทศบาตาบล

ในเขตเทศบาลนั้น

รูปที่ 2.3 เทศบาลตาบล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543
เทศบาล
นคร

เทศบาล

เมือง

นายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน

สมาชิกเทศบาลตาบล 12 คน

เทศบาบตาบล มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน

สมาชิกเทศบาลเมือง 18 คน

เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน

สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน

เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน 4 คน

ประธานสภา และรองประธาน
สภาเทศบาล เลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามมติของสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีเป็น
ผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี

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

53

การกากับดูแลการกระทาของเทศบาล
มาตรการทั่วไป

มาตรการกฎหมาย

มาตรการตรวจสอบ

ระเบียบ ประกาศ
โดย รมว.

การอนุมัติ

มหาดไทยหรือ
ผวจ.ในการ

การเพิกถอน

ตรวจสอบให้

การชี้แจง

ถูกต้องตาม

ตักเตือน

กฎหมาย

กฎหมายที่กาหนดให้
ส่วนกลางต้องดาเนินการ
เช่นการยกฐานะระเบียบ
ของพนักงานเทศบาล
ฯลฯ
กฎหมายในส่วนกลาง
ออกเป็นระเบียบ เช่น
ข้อบังคับประชุม การทา
งบประมาณ ฯลฯ

นอกจาก
กระทรวงมหาดไทย
จะออกระเบียบ
เกี่ยวกับ การเงิน
ทรัพย์สินแล้วยังมี
อานาจในการ
ตรวจสอบการคลัง
บัญชีเทศบาล

กฎหมายกาหนดให้ส่วนกลางประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เช่น ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจ
เปรียบเทียบคดีที่ละเมิดต่อเทศบัญญัติ
การกากับดูแลการกระทาของเทศบาล
ยุบสภา

ปลดสมาชิกออก

รมว.มหาดไทยมีอานาจใน
การยุบสภาและให้ราษฎร
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งสมาชิก
ใหม่แทนภายใน 90 วัน หาก
เห็นว่าสภาเทศบาลก่อความ
ไม่สงบหรือขัดขวางการ
ดาเนินงานของคณะเทศมนตรี

ปลดคณะเทศมนตรี

เมื่อสอบสวนแล้วพบว่า

เมื่อพบว่าประพฤติเสื่อม

ประพฤติเสื่อมเสีย

เสีย หรือ ส.ท. ไม่ต่ากว่า

หรือไม่มาประชุม 3 ครั้ง

1 ใน 3 เสนอเรื่องปลด

ติดต่อกัน ฯลฯ

และ รมว.มหาดไทย
เห็นชอบ

การบริการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ
พนักงานเทศบาลโดยมี รมว.
มหาดไทยเป็นประธานใน
การกากับ ดูแลวินัยรวมทั้ง
แต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนชั้น
(พนักงานเทศาบาลระดับ 5
ขึ้นไป)

รูปที่ 2.5 แสดงวิธีการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)
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2.4.8 ข้อมูลพื้นฐานสาคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2480 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วนของตาบลเหนือ และตาบลหลุบ
อาเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เรียกว่า “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม”
มีพื้นที่ 4.04 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี 2524 ได้ขอขยายเขตเทศบาลออกเป็น 16.96 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 โดยมี
พระอรรถเปศลสุรวดี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
คนที่ 24 คนปัจจุบัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลโพนทอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลหลุบ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลเหนือ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลลาพาน
ตั้งอยู่เลขที่ 70/21 ถนนถีนานนท์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1) ด้านกายภาพ
1.1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล

รูปที่ 2.6 แสดงวิธีการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)
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1.2) ลักษณะภูมิประเทศ
จั ง หวั ดกาฬสิ น ธุ์ มีลั ก ษณะภู มิป ระเทศเป็ นภู เขาสู งจนถึ งที่ ราบลุ่ ม มีน้ าแช่ขั ง ดัง นั้ น
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ 5 ลักษณะ ดังนี้
(1) พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ภู เ ขา ได้ แ ก่ เทื อ กเขาภู พ าน ซึ่ ง มี ร ะดั บ ความสู ง จากระดั บ น้ าทะเล
ปานกลาง 200 - 500 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพื้นที่ของอาเภอสมเด็จ อาเภอ
เขาวง อาเภอกุฉินารายณ์ และอาเภอห้วยผึ้ง บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญได้แก่น ลาน้าปาว ลาน้าพาน
(2) สภาพที่ เป็ น หุ บ เขา อยู่ใ นเขตอาเภอเขาวง มีลั กษณะเป็น พื้น ที่ลู ก คลื่ น ลอนตื้ น
อยู่ในเขตอาเภอท่าคันโท อาเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอาเภอยางตลาด ทิศใต้ของอาเภอสมเด็จ และ
บางส่วนของอาเภอห้วยผึ้ง
(3) สภาพเป็นลูกคลื่น สูงจากระดับน้าปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเป็นลูกคลื่น
ลอนตื้น อยู่ในเขตอาเภอท่าคันโท อาเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอาเภอยางตลาด ทิศใต้ของอาเภอ
สมเด็จ และบางส่วนของอาเภอห้วยผึ้ง
(4) สภาพค่อนค้างราบ มีระดับน้าทะเลปานกลาง 150 - 170 เมตร อยู่ในบริเวณอาเภอเมือง
อาเภอยางตลาด บางส่วนของทิศใต้ของอาเภอสหัสขันธ์ ทางทิศตะวันออกของอาเภอสมเด็จ และอาเภอห้วยผึ้ง
(5) สภาพพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งน้า เป็นที่ราบริมแม่น้าชี ลาน้าปาว ลาน้าพาน มีความสูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร อยู่ในอาเภอกมลาไสย บางส่วนของอาเภอเมืองและอาเภอยางตลาด
1.3) ลักษณะภูมิอากาศ
ภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศร้อนและค่อนข้าวหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกช่วง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย 1,389.4 มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด 51.5
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่าสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ข้อมูลเฉลี่ยรอบ 17 ปี)
2) ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1) เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 เขต ในพื้นที่
เขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโ ลเมตร มี 36 ชุมชน ที่มีคณะกรรมการชุมชน ส่ ว นอีก 2 ชุมชนเป็นชุมชน
ย่านการค้าและสถานที่ราชการไม่มีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
ที่
เขต 1
ที่
เขต 2
ที่
เขต 3
1 ชุมชนซอยน้าทิพย์
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 ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้า
21 ชุมชนดอนกลอย
33 ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา
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ที่
10
11
12

เขต 1
ที่
เขต 2
ที่
เขต 3
ชุมชนหนองลิ้นจี่
22 ชุมชนสุขสบายใจ
34 ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
ชุมชนหนองไชยวาน
23 ชุมชนหัวโนนโก
35 ชุมชนหาดลาดวน
ชุมชนหนองผักแว่น
24 ชุมชน ก.ส.ส.
36 ชุมชนดงปอ
2.2) การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คือ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 18 คน ประกอบด้วย
เขต 1 นายต่ อ ชาติ ฆารไสว นายกานต์ ฆารไสว นายสิ ท ธิ ภ รณ์ ตุ ง คะเตชะ
นายสรรเพชญ ศรีทอง นายนภดล แก้วพูล และนางจินตนา ผ่องพันธุ์
เขต 2 นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล นางสุ โ รจน์ แสดงโสภาพรรณ นายกฤษฎา เวี ย งวะลั ย
นายอุทิศ จาเริญสรรพ์ นายกมลพันธุ์ จีระสมบัตริ และนายธนัท จิตรลาดานนท์
เขต 3 นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น นายอาคม สาราญเนตร นายธวัชพงศ์ โยคะสิงห์ นายอภิชัย
น้าจันทร์ นางจาลอง ภูเต้านาค และนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
3) ประชากร
3.1) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
จานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 14,840 หลังคาเรือน
จานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร 34,218 คน
- ชาย จานวน 16,475 คน
- หญิง จานวน 17,743 คน
จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 24,774 คน
- ชาย จานวน 11,623 คน
- หญิง จานวน 13,151 คน
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่คิดเป็น 2,017 คน/ตารางกิโลเมตร
3.2) ข้อมูลชุมชน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อชุมชน
ซอยน้าทิพย์
กุดยางสามัคคี
โพธิ์ไทร
ท่าสินค้า
ดอนสวรรค์
หน้าโรงเลื่อย
วัดเหนือ
โรงงิ้ว
วัดใต้โพธิ์ค้า
หนองลิ้นจี่

จานวนบ้าน (หลังคาเรือน)
229
360
115
184
158
128
170
161
175
235

จานวนประชากร (คน)
1,024
1,122
441
721
769
489
660
572
592
911
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ลาดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
*37
*38

ชื่อชุมชน
หนองไชยวาน
หนองผักแว่น
ตลาดเก่า
คุ้มห้วย
ทุ่งสระ
วัดหอไตรปิฏการาม
วัดสว่างพัฒนา
วัดสว่างคงคา
ริมแก่งดอนกลาง
บุญกว้าง
ดอนกลอย
สุขสบายใจ
หัวโนนโก
ก.ก.ส.
สงเปลือยใน
สงเปลือยกลาง
สงเปลือยนอก
หน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.
วัดป่าทุ่งศรีเมือง
ทุ่งศรีเมืองพัฒนา
ทุ่งศรีเมืองกลาง
ทุ่งมน
หัวคู-หนองเรือ
เกษตรสมบูรณ์
หาดลาดวน
ดงปอ
วัดกลาง
ตลาดสด
รวม

จานวนบ้าน (หลังคาเรือน)
159
279
197
242
139
335
177
358
140
275
275
520
273
332
365
216
431
413
477
342
250
189
138
164
164
327

จานวนประชากร (คน)
614
789
702
723
474
1,102
572
1,235
607
939
848
1,505
774
884
1,257
578
1,029
1,061
1,484
1,012
869
605
440
582
411
956

5,748

4,864

14,840

34,218

หมายเหตุ : * เป็นชุมชนย่านการค้าและสถานที่ราชการไม่มีคณะกรรมการชุมชน
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม และงานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล 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
- โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
- โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน
- โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์
- โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน
- โรงเรียนสาธิตศึกษา
- โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- โรงเรียนชาญยุทธวิทยา
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม
- วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย - เยอรมัน)
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
รวม

จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2557 จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ก่อน
ก่อน
ประถม มัธยม รวม
ประถม มัธยม รวม
ประถม
ประถม
1,111
1,111
1,119
1,119
226
226
205
205
376
376
430
430
182
182
177
177
102
102
103
103
55
55
60
60
533 1,293 226 2,052 593 1,296 205 2,094

ที่มา : สานักการศึกษา 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 : สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พฤษภาคม 2559
4.3) อาชญากรรม
สถิติการเกิดเหตุคดีอาญาภายในอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ปี 2557
มีคดีอาญา
142 คดี
ปี 2558
มีคดีอาญา
132 คดี
ที่มา : สถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
4.4) ยาเสพติด
ปี 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการดาเนินการในการ RE-X-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทั้ง 36 ชุมชน พบผู้เสพจานวน 50 ราย ได้นาเข้าสู่กระบวนการบาบัดฟื้นฟู
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ค่ายฟื้นฟูศูนย์ขวัญแผ่นดินอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยการประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.5) การสังคมสังเคราะห์ ผู้สูงอายุจานวน 3,247 คน ผู้พิการจานวน 663 คน ผู้ป่วยเอดส์
จานวน 25 คน และผู้ด้อยโอกาสจานวน 60 คน
5) ระบบบริการพื้นที่
5.1) การคมนาคมขนส่ง
- ทางรถไฟ ต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารประจาทางจากจังหวัดขอนแก่น
เข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร
- ทางอากาศ ต้ อ งลงที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น แล้ ว ต่ อ รถโดยสารประจ าทางจากจั ง หวั ด
ขอนแก่นเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร
- ทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางติดต่อทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอด
จนถึงกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก
5.2) การไฟฟ้า
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
14,840 ครัวเรือน
- จานวนไฟฟ้าสาธารณะ
5,375 จุด
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5.3) การประปา
- จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
14,840 ครัวเรือน
- หน่วยงานที่ดาเนินกิจการประปาในพื้นที่ สานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ์
- จานวนน้าประปาที่ผลิตได้
23,760 ลบ.ม./วัน
- จานวนแหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา
2 แห่ง
5.4) โทรศัพท์
โทรศัพท์ ในปี งบประมาณ 2556 มีชุมสายโทรศัพท์ โครงข่ายของ TOT จานวน 70
ชุมสาย 25,123 เลขหมาย มีชุมชนสายโทรศัพท์ โครงข่ายของ TT&T จานวน 8 ชุมสาย 6,217 หมายเลข
เลขหมายที่เปิดใช้แล้วในส่วนของโครงข่าย TOT จานวน 15,029 หมายเลข และโครงข่าย TT&T จานวน
2,804 เลขหมาย โดยประเภทผู้เช่าส่วนมากเป็นบ้านพักอาศัย ธุรกิจ ส่วนราชการ ตามลาดับ (ที่มา : บริษัทที
โอที จากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2556
5.5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีบริษัทไปรษณีย์ไทย
6) ด้านเศรษฐกิจ
6.1) การเกษตร
พื้นที่เกษตร 19,779-1-21 ตรม./ไร่
6.2) การบริการ
- สถานธนานุบาล
2
- โรงฆ่าสัตว์
1
- สถานีบริการน้ามัน
7
- สถานีบริการก๊าซ LPG
1
- ตลาดสด
3
- โรงแรม
9
- โรงพยาบาลของรัฐ
1
- โรงพยาบาลของเอกชน
1
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
3
6.3) การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/ส่วนสาธารณะ
7
- สวนสาธารณะกุดน้ากิน
- วัดกลาง พระอารามหลวง
- สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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- อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
- พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์
- ศาลเจ้าโสมพะมิตร
6.4) การท่องเที่ยว
- ธนาคาร
10 แห่ง
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
5 แห่ง
- กลุ่มอาชีพ
19 กลุ่มอาชีพ
7) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีทั้งหมด 38 ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชน ๆ ละ
10 คน รวมทั้งหมด 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ฯ
7.2) ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
โดยใช้น้าจากการประปาส่วนภูมิภาค จานวนน้าที่ผลิตได้ 23,760 ลบ.ม./วัน ซึ่งมีจานวน
แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาจานวน 2 แห่ง คือ ลาห้วยสีทน และลาน้าปาว
8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1) การนับถือศาสนา
จานวนผู้นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของประชากรในเขตเทศบาล
จานวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของประชากรในเขตเทศบาล
จานวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของประชากรในเขตเทศบาล
จานวนผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของประชากรในเขตเทศบาล
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ์ 2559
8.2) ประเพณีและงานประจาปี มหกรรมงานโปงลางและงานวิจิตรแพวาราชินีแห่งไหม งาน
กาชาดประจาปี งานบุญซาฮะ งานบุญเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญกฐิน ประเพณีลอยกระทง
8.3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภาษาถิ่น : การทอเสื่อกก / ภาษาอีสาน
8.4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก : ผ้าไหมแพรวา
9) ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1) น้า : ลาน้าปาว แก่งดอนกลาง กุดยางสามัคคี กุดน้ากิน
9.2) คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ : คุณภาพน้ามีค่าบีไอโออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยข้อง
พนิดา สุภาราญ (บทคัดย่อ : 2551) ได้ทาการศึก ษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทีมงานของ
พนักงานส่วนตาบล ในเขตอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่าจากลักษณะการทางาน
ของทีมงานของพนักงานส่วนตาบลในเขตอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์นั้นจะเห็นได้ว่า พนักงานส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของทีมงานที่ชัดเจน สมาชิกมีส่วนร่วมในการกาหนด
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ในการทางาน ได้เป็นอย่างดี โดยหั วหน้าทีมงานนั้นไม่ใช้อานาจครอบงา
สมาชิกทาให้สมาชิกส่วนใหญ่มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมและรับฟัง
เหตุผลซึ่งกันและกันได้ทุกเรื่องอย่างตั้งใจ สมาชิกพร้อมที่จะเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งมีศิลปะใน
การฟังและนาการฟังนั้นมาใช้เป็นความคิดสู่การปฏิบัติ โดยไม่แสดงอาการหลีกเลี่ยงกับความคิดเห็นที่ขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจโดยใช้หลักความเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ของสมาชิกหากมีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็จะ
เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย ทาให้สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกได้รับ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่มีการติดตามผล
และประเมินผลการทางานเป็นทีมทุกระยะ ตั้งแต่ก่อนปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ รูปแบบ
การติดต่อสื่อสารกันของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นแบบสองทางระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก และระหว่างการ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ทาให้สมาชิกส่วนใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างสมาชิกทีม
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (บทคัดย่อ : 2553) ได้ศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเรียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการและความเชื่ อมั่นในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับ
ค่าร้อยละ จะมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสียที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลเวียงพาคา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ
ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้อ งการของประชาชน (  =6.07) ร้อยละ 76-80
ด้านการเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (  =6.05) ร้อยละ 76-80 และด้านการเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน (  =6.01) ร้อยละ 76-80
มุทิตา วรกัลยากุล. (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ความสาเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดประทุมธานี พบว่า 1) สถานภาพองค์กรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการดาเนินงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจ และบริบทขององค์กร ทั้งนี้พบว่าการบริหารงาน
ในด้ านต่าง ๆ ควรมี การปรั บ ปรุ ง เช่ น ด้านโครงสร้า ง และด้า นการจู งใจพนักงาน 2) ปั จจั ยที่ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จั งหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้าน
โครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านผู้นา ปัจจัยด้านพนักงานปัจจัยด้านค่านิยมร่วม และปัจจัยด้าน
ทักษะมีค วามสั มพั น ธ์กับ ความส าเร็ จ ในการบริห ารงานของเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัด ปทุมธานี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อนามาสร้างสมการพยากรณ์เพื่อทานายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการบริหารงาน พบว่า ปัจจัยด้านทั กษะส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่
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ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านกลยุทธ์ และปัจจัยด้านระบบงาน ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R2) เท่ากับ .621 จึงทาให้ทั้งสี่ปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายความสาเร็จในการบริหารงานได้ร้อ ยละ
62.1 และ 3) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การบริห ารงานภายในเทศบาลควรที่จ ะพัฒ นาการดาเนินงาน
ในด้า นต่า ง ๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พร้อ มทั้ง สร้า งเครือ ข่า ยภาคประชาชนที่เ ข้มแข็ง
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลนครรังสิตประสบความสาเร็จได้ต่อไปในอนาคต
ทิรั ศม์ช ญา พิพัฒ น์ เพ็ญ และคณะ (บทคัดย่อ : 2557) เรื่องการประเมินประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบว่า 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้การบริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับ
บริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตา
หลวง และงานทะเบียนราษฎร์ ตามลาดั บ 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับ
บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ / บุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ในระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอรวิส ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ส่วนหน่วยงานที่ประชาชน
ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์
ตามลาดับ 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงใจการให้บริการด้านสิ่ง
อานวยควาสะดวก มีระดับ ความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง งานทะเบียน
ราษฎร์ และศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ตามลาดับ 4) ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ พบว่า ประชาชน
ผู้มารับบริการมีความพึงใจการให้บริการด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการ
สังคม งานเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส ส่ วนหน่ วยงานที่ประชาชนผู้ มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย์ เ ตาหลวง ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย์ ส ระเกษ และงานทะเบี ย นราษฎร์
ตามลาดับ 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทุกด้าน รวมทุกหน่วยงาน พบว่าประชาชนผู้มารับบริการของ
เทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอรวิส
ส่ ว นหน่ ว ยงานที่ป ระชาชนผู้ ม ารั บ บริ การมีร ะดับความพึงพอใจมาก ได้แ ก่ ศูนย์บริการสาธารณสุ ขศูน ย์
เตาหลวง ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย์ ส ระเกษ และงานทะเบี ย นราษฎร์ ตามล าดั บ 6) ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มที่จอดรถในการให้บริการ อยากให้เพิ่มหนังสือพิมพ์รายวันไว้บริการระหว่าง
รอตรวจ เพิ่ม เตี ย งผู้ ป่ ว ยให้ มากขึ้ น /รถพยาบาลประจา อยากให้ มี ย ามประจ า/ไฟฟ้า หน้ าก าแพงประตู
เจ้าหน้าที่ควรมีเครื่องแบบชัดเจนเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร การเรี ย กชื่ อ อยากให้ เ รี ย กซ้ า 2 ครั้ ง หรื อ ใช้ ไ มโครโฟนก็ ไ ด้ เ พื่ อ ความสะดวกแก่ ก ารได้ ยิ น
เพราะอาจมีบางท่านที่มีปัญหาทางหูการเรียกชื่อให้เสียงดังกว่านี้
แวหะมะ จิน าแวและอริย า คูห า (บทคัดย่อ : 2553) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชน
ต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาประชาชนในเขตอาเภอยี่งอ ผลการวิจัย
พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน
อยู่ในระดับ มาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชน
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ต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่มี เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาต่างกัน
พบว่ากลุ่มอายุ มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ในภาพรวมมี ผ ลการด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ มาก ปานกลาง และน้ อ ย ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของหน่ ว ยงาน
ส่วนที่ยังคงมีปัญหาได้แก่ งบประมาณ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการดาเนินงาน การใช้ห ลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการทางานของเทศบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน
อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยถึ ง ปานกลางขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ และความคาดหวั ง ในการได้ ป ระโยชน์
จากการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานนั้น
2.6 กรอบแนวคิด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ด้านการบริการประชาชน
2. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
5. ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6. ด้านการศึกษา
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
9. ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและ
การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11. ด้านการจัดเก็บภาษี
12. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

รูปที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการสารวจ

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป
งบประมาณ 2560 เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลรายประเด็นแลวนําขอมูล
มาวิเคราะหและประมวลผล ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
3.1 วิธีการศึกษา
3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
3.1 วิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ทํา การเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยการใช ข อ มู ล จากแบบสอบถาม
ซึ่งสอบถามประเด็นดังตอไปนี้
3.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
3.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ ทั้ง 12 ดาน
3.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
3.1.4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
คือ ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่มาใชบริการจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
3.2.2 วิธีการสุมตัวอยาง
การสุมตัว อยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการสุมตัว อยางโดยวิธีเ จาะจง
(Purposive sampling) เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนที่ สามารถเก็บขอมูลได ดังนั้ น ประชากรและ
กลุมตัวอยางจึงเปนกลุมเดียวกัน
3.2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ ประชาชนที่มาใชบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
จํานวน 1,500 คน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บ ขอมูล เปน แบบสอบถามที่คณะผูวิจัย จัดสรา งขึ้น เพื่อใชป ระเมิน
การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยประชาชนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ โดยกําหนดผลการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานมากที่สุด
ใหคะแนนเทากับ 5
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ผลการปฏิบัติงานมาก
ผลการปฏิบัติงานพอใช
ผลการปฏิบัติงานนอย
ผลการปฏิบัติงานนอยที่สุด

ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ

4
3
2
1

3.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. ขอมูลระดับความพึงพอใจประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ซึ่งคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา
ดา นสาธารณสุ ข ด า นการกี ฬาและนันทนาการ ด านศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวั ฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการจัดเก็บภาษี
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผูตอบแบบสอบถามใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) นําเสนอเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดกลุมและ
นําเสนอในรูปคาความถี่ และรอยละ
3.4.1 นําผลการวิเคราะหที่ไดมาแปลผลระดับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในแตละ
ประเด็น โดยมีหลักเกณฑการแบงชวงของคาเฉลี่ยและการแปลผล ดังนี้
คาเฉลี่ย (Mean) 4.50 - 5.00
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
หลังจากไดคาเฉลี่ยตามเกณฑขางตนในแตละประเด็นแลว คณะผูวิจัยไดรวมคาเฉลี่ยในแตละ
ประเด็นเพื่อแปรผลระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ จากนั้นนําคาเฉลี่ยของแตละดานมาหาคาเฉลี่ยตอไป
3.4.2 คณะผูวิจัยนําคาเฉลี่ยรวมของแตละดานมาคํานวณเพื่อหาคารอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม โดยการเทียบคาเฉลี่ย 5 เทากับ รอยละ 100
3.4.3 นํารอยละของระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่ไดมาวัดคาคะแนน
ระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑประเมินตัวชี้วัดรอยละของ
ระดับผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมากกวารอยละ 95 ขึ้นไป
มีคาเทากับ 10 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 90.01-95.00 มีคาเทากับ 9 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 85.01-90.00 มีคาเทากับ 8 คะแนน

67
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 ศึกษาขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
โดยการจัดกลุมแจกแจงความถี่ และหารอยละ

บทที่ 4
ผลการประเมินผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560 ใน 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการประชาชน ด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน ด้านพัฒนาและอนุรักษ์
ระบบนิ เ วศน์ สิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสาธารณสุ ข ด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ
ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาการคมนาคม
ขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดเก็บภาษี และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 1,500 คน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส่ว นการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยจัดลาดับการนาเสนอผลการศึกษาในรูปของคาบรรยายประกอบตาราง โดยแบ่งส่วนเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของประชากรตัวอย่าง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 12 ด้าน
3. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
4. การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n หมายถึง จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
 หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)
f หมายถึง ค่าความถี่ (frequency)
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปีงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้ บริการของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จานวน 1,500 คน
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง
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4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ข้อมู ล ผู้ ตอบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 1,500 คน จาแนกเป็นเพศชาย จานวน 680 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.33 และเพศหญิง จานวน 820 คน คิดเป็นร้อยละ 54.67 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.1
และแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
680
820
1,500

ร้อยละ
45.33
54.67
100.00

รูปที่ 4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามเพศ
4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงอายุ
ข้อมู ล ผู้ ตอบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 1,500 คน จาแนกตามช่วงอายุ ต่ากว่า 20 ปี
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี
จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จานวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 ช่วงอายุ
51 - 60 ปี จานวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 และช่วงอายุสูงกว่า 60 ปี ขึ้นไป จานวน 153 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.20 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.2 และแสดงผลการวิเคราะห์ ในรูปที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
37
267
223
396
424
153
1,500

ร้อยละ
2.47
17.80
14.87
26.40
28.26
10.20
100.00

รูปที่ 4.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามช่วงอายุ
4.1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 1,500 คน จาแนกตามอาชีพได้ดังนี้ รับราชการ
จานวน 100 คิดเป็นร้อยละ 6.67 ค้าขาย/เจ้าของกิจการ จานวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07 เกษตรกรรม
จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 แม่บ้าน จานวน 231 คิดเป็นร้อยละ 15.40 รับจ้าง/ลูกจ้าง จานวน
355 คิดเป็นร้อยละ 23.67 ว่างงาน/กาลังหางาน จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 อาชีพอิสระ จานวน
146 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.73 และอื่ น ๆ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา จ านวน 111 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.40
ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.3 และแสดงผลการวิเคราะห์ ในรูปที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
ค้าขาย/เจ้าของกิจการ
เกษตรกรรม
แม่บ้าน
รับจ้าง/ลูกจ้าง
ว่างงาน/กาลังหางาน
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ เช่น นักเรียน/นักศึกษา
รวม

จานวน

ร้อยละ

100
346
158
231
355
53
146
111
1,500

6.67
23.07
1.53
15.40
23.67
3.53
9.73
7.40
100.00

รูปที่ 4.3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามอาชีพ
4.1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 1,500 คน จาแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้
ประถมศึกษา จานวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 329 คิดเป็นร้อยละ 21.93
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13 อนุปริญญา/ปวส. จานวน 175 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.67 ปริญญาตรี จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 3 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.4 และแสดงผลการวิเคราะห์ ในรูปที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน

ร้อยละ

366
329
392
175
193
45
1,500

24.40
21.93
26.13
11.67
12.87
3.00
100.00

รูปที่ 4.4 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามระดับการศึกษา
4.2 ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จาแนกตามด้านต่าง ๆ
4.2.1 ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ
ประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 (  = 4.13±0.597) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการบริ การประชาชน สูงที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา ระยะเวลาในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ
มีความรวดเร็วเป็นธรรม และระบบงานบริการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการบริการประชาชน
ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน
1.1 ระยะเวลาในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ มีความ
รวดเร็วเป็นธรรม
1.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น
1.3 ระบบงานบริการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เฉลี่ย

4.14

S.D.
0.568

ร้อยละ
82.80

แปลความ
มาก

4.15

0.582

83.00

มาก

4.11

0.641

82.20

มาก

4.13

0.597

82.60

มาก



4.2.2 ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.80 (  = 4.14±0.807) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการบริ หารบ้านเมืองที่ดี สูงที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ว มในการรับรู้ ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอความคิดเห็น
รองลงมา คื อ ใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งจ ากั ด เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ส่ ว นร่ว ม และกฎระเบีย บมี ค วามชั ดเจน
กระบวนการดาเนินการทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดาเนินการทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง
2.2 ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
เสนอความคิดเห็น
2.4 คนในองค์กรใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ และกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา
2.5 ใช้ทรัพยากรอย่างจากัด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม
เฉลี่ย



S.D.

ร้อยละ

แปลความ

4.14

0.808

82.80

มาก

4.15
4.15

0.808
0.795

83.00
83.00

มาก
มาก

4.13

0.824

82.60

มาก

4.14
4.14

0.802
0.807

82.80
82.80

มาก
มาก
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4.2.3 ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.40 (  = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานด้า นการพัฒ นาเศรษฐกิจ สูง ที่สุด คือ การส่ง เสริม และสนับสนุน
ให้ประชาชนดาเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การให้บริการของสถานธนานุบาล
และการส่งเสริมกลุ่ มอาชีพในชุมชนให้มีศักยภาพ ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดาเนินตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีศักยภาพ
3.3 การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล
3.4 การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ที่พอเพียงในครอบครัว
3.5 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเทียว
3.6 การให้บริการของสถานธนานุบาล
เฉลีย่



S.D.

ร้อยละ

แปลความ

4.16

0.808

8200

มาก

4.09
4.02
4.03
4.03
4.11
4.07

0.818
0.822
0.832
0.839
0.822
0.824

81.80
80.40
80.60
80.60
82.20
81.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.4 ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู ้ต อบแบบสอบถาม เพื ่อ ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน
ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.00 (  = 4.05±0.803)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น พบว่ า ประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและ
จัดสวัสดิการชุมชน สูงที่สุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชน รองลงมา คือ
การจั ด สวั ส ดิ ก ารครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ในชุม ชน และการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สภาพภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในชุ ม ชน
ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชน
การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุ่มในชุมชน
การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน
การส่งเสริมอาชีพหรือรายได้เสริมของคนในชุมชน
การพัฒนาชุมชนมีความต่อเนื่อง
เฉลี่ย



S.D.

ร้อยละ

แปลความ

4.09
4.06
4.04
4.03
4.03
4.05

0.802
0.804
0.794
0.802
0.815
0.803

81.80
81.20
80.80
80.60
80.60
81.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.5 ผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนา
และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60 (  = 4.09±0.832)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ ยผลการปฏิบั ติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษ ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
การควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษ
การรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เช่น
สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์)
การพัฒนาระบบท่อระบายน้าและระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน
การรักษาความสะอาดในชุมชน



S.D.

ร้อยละ

แปลความ

4.05
4.08
4.05

0.819
0.818
0.807

81.00
81.60
81.00

มาก
มาก
มาก

4.05
4.05

0.809
0.826

81.00
81.00

มาก
มาก
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ต่อ)
ผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5.6 การพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียรวมของเมือง
5.7 การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
5.8 การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว
5.9 การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย
เฉลี่ย



S.D.

ร้อยละ

แปลความ

4.06
4.07
4.12
4.18
4.08

0.829
0.840
0.833
0.907
0.832

81.20
81.40
82.40
83.60
81.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.6 ผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.40 (  = 4.22±0.743) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา สูงที่สุด คือ การส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล รองลงมา คือการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนเทศบาลตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการศึกษา
ผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา



S.D.

ร้อยละ แปลความ

6.1 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล
6.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล
6.3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
6.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่าย
ทางการศึกษา
6.5 การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล
6.6 การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
6.7 การส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เฉลี่ย

4.18

0.740 83.60

มาก

4.17

0.729 83.40

มาก

4.17
4.18

0.737 83.40
0.741 83.60

มาก
มาก

4.22
4.27
4.33
4.22

0.752
0.755
0.747
0.743

มาก
มาก
มาก
มาก

84.40
85.40
86.60
84.40
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4.2.7 ผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ผลการประเมิ น พบว่ า โดยรวมผู้ ต อบแบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 (  = 4.13±0.780) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สูงที่สุด คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและ
ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อหรื อ โรคอื่ น รองลงมา คือ การสร้ า งภู มิคุ้ ม กั น ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพดี ถ้ ว นหน้ า และ
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ตามลาดับ รายละเอียด
ในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านสาธารณสุข
ผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข



7.1 การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
4.12
7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข
4.11
ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
7.3 การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอื่น 4.15
เฉลี่ย
4.13

S.D.

ร้อยละ แปลความ

0.781 82.40
0.779 82.20

มาก
มาก

0.781 83.00
0.780 82.60

มาก
มาก

4.2.8 ผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬา
และนันทนาการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.80 (  = 4.09±0.803) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬาและนันทนาการ สูงที่สุด คือ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา
สาหรับชุมชน รองลงมาคือ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน และการจัดสถานที่เล่น
กีฬาและออกกาลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาสาหรับเด็กและเยาวชน ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติง านของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬา และนันทนาการ



S.D.

ร้อยละ แปลความ

การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน
การส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน
การจัดสถานที่เล่นกีฬาและออกกาลังกาย
การจัดการแข่งขันกีฬาสาหรับเด็กและเยาวชน
การจัดหาอุปกรณ์กีฬาสาหรับชุมชน
เฉลี่ย

4.11
4.06
4.07
4.07
4.13
4.09

0.787
0.785
0.800
0.812
0.830
0.803

82.20
81.20
81.40
81.40
82.60
81.80

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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4.2.9 ผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.20
(  = 4.21±0.798) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิ บัติงานด้านศาสนา
ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น สูง ที่สุด คือ การส่ง เสริม จริย ธรรม
คุณ ธรรม และศีล ธรรมอัน ดีง ามตามหลัก ธรรมของศาสนา รองลงมาคือ การส่ง เสริม และสนับ สนุน
ศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีท้อ งถิ่น และการสนับ สนุน งบประมาณด้า นการสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตามลาดั บ รายละเอียดในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9.1
9.2
9.3
9.4

ผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การสนับสนุนงบประมาณด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตาม
หลักธรรมของศาสนา
เฉลี่ย



S.D.

ร้อยละ แปลความ

4.21

0.783 84.20

มาก

4.17
4.19

0.793 83.40
0.825 83.80

มาก
มาก

4.28

0.792 85.60

มาก

4.21 0.798 84.20

มาก

4.2.10 ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
การคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.60 (  = 3.98±0.894)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
และการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สูงที่สุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวน
เกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
และการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐาน
การก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน
การบารุงรักษา ซ่อมแซมถนน
การบารุงรักษา ซ่อมแซมทางเดินเท้า
การขยายเขตระบบไฟฟ้า
การขยายเขตระบบประปา
การดูแลสวนเกาะกลางถนน
การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล
เฉลี่ย



S.D.

ร้อยละ แปลความ

3.92
3.90
3.92
3.96
4.00
4.04
4.15
3.98

0.915
0.916
0.920
0.892
0.880
0.867
0.865
0.894

78.40
78.00
78.40
79.20
80.00
80.80
83.00
79.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.11 ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู ้ต อบแบบสอบถาม เพื ่อ ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน
ด้า นการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 (  = 4.13±0.775) เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือ การออกบริการ
ประชาชนนอกสถานที่ได้ดีเพียงใด รองลงมา คือ บริการด้วยความชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการจัดเก็บภาษี
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี



S.D.

ร้อยละ แปลความ

11.1 ระบบในการให้บริการขั้นตอนมีแผนผัง คู่มือแจ้งให้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน
11.2 กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
11.3 การประชาสัมพันธ์กาหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน
เพียงพอ
11.4 เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ มีจานวนเพียงพอ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

4.11

0.746 82.20

มาก

4.12

0.745 82.40

มาก

4.11

0.758 82.20

มาก

4.10

0.776 82.00

มาก
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการจัดเก็บภาษี
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
11.5 การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การชาระภาษี
11.6 บริการด้วยความชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
11.7 การออกบริการประชาชนนอกสถานที่ได้ดีเพียงใด
เฉลี่ย



4.11

S.D.

ร้อยละ แปลความ

0.782 82.20

มาก

4.16 0.806 83.20
4.17 0.813 83.40
4.13 0.775 82.60

มาก
มาก
มาก

4.2.12 ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผลการประเมิ น พบว่ า โดยรวมผู ้ ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 81.40
(  = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ด้านความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สูงที่สุด คือ การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบ สาธารณภัย
รองลงมา คือ การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ตีเส้น
จราจร) และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามลาดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว
การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัย
การจัดระเบียบทางเท้าและถนน
การจัดสายตรวจ อปพร.
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบกล้อง
CCTV
การจัดระเบียบการจราจร (ตีเส้นจราจร)
เฉลี่ย



S.D.

ร้อยละ แปลความ

4.13
4.14
4.03
4.02
4.07
4.03
4.03

0.784
0.786
0.805
0.827
0.815
0.856
0.865

82.60
82.80
80.60
80.40
81.40
80.60
80.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.13 0.853 82.60
4.07 0.824 81.40

มาก
มาก
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ภาพรวม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดาเนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ภ าพรวม
พบว่ า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.20 (  =4.11±0.829) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในภาพรวมสู งที่สุ ด คือ ประโยชน์ ที่ป ระชาชนได้รับจากการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมของเทศบาล
รองลงมา คือ ผลการดาเนิน งาน โครงการ กิจ กรรมนาไปสู่ก ารแก้ปัญ หา และเจ้า หน้า ที่ใ ห้บ ริก าร/
การอานวยความสะดวกให้แก่ป ระชาชนอย่างทั่ว ถึง ตามลาดับ ภาพรวมต่าที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รายละเอียดในตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ภาพรวม
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการ/การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 4.14
อย่างทั่วถึง
2. ขั้นตอนการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก
4.13
3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของเทศบาล
4.09
4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
4.07
ของเทศบาล
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
4.04
กิจกรรมของเทศบาล
6. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4.05
7. เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป
4.10
8. การรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณะของเทศบาล
4.11
9. ผลการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหา
4.17
10. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน โครงการ
4.22
กิจกรรมของเทศบาล
รวม
4.11

(S.D) ร้อยละ

ระดับ

0.805

82.80

มาก

0.803
0.832
0.813

82.60
81.80
81.40

มาก
มาก
มาก

0.838

80.80

มาก

0.850
0.857
0.840
0.824
0.833

81.00
82.00
82.20
83.40
84.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.829 82.20

มาก
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4.4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทาการสรุปและจาแนก
เป็นรายด้าน เพื่อให้สามารถชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลการประเมินสรุปดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีแ่ สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคณะผู้วิจัยได้จัดกลุ่ม
แยกประเด็นดังนี้
ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการ
1. ปัญหาและอุสรรคในการรับบริการ
1.1 การบริการด้านการเก็บขยะมูลฝอย การเก็บล่าช้าและเก็บไม่ทั่วถึง
ไม่ดูแลขอบข้างถนน
1.2 ถังขยะไม่เพียงพอ ต้องใช้ถังขยะส่วนตัว
1.3 เจ้าหน้าที่โยนถังขยะ ทาให้ถังแตก
1.4 การขอรับบริการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค น้าประปาไม่ค่อยไหล
ทาทางระบาย ปรับปรุงร่องน้า
1.5 จ่ายค่าน้าประปาแต่ไม่ได้ใช้น้า
1.6 แสงสว่างในตลาด เช่น ซ่อมหลอดไฟฟ้าในตลาด บางล๊อกหลอดไฟเสีย
1.7 ไม่ควรให้มีการขายของตามทางเดินเพราะทาให้จราจรติดขัด
1.8 แม่ค้าขาจรเดินขายของในราคาถูกกว่าทาให้แม่ค้าประจาซึ่งเช่าแผงขาย
ไม่ได้ทาให้เกิดความไม่ยุติธรรม
1.9 การทาความสะอาดตลาด ตลาดสกปรก กลิ่นแรง กลิ่นคาวปลาแรงมาก
ขาดการดูแล
2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
2.1 ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญให้คนมาตลาดมากขึ้น ปัจจุบันคนเข้าตลาดน้อย
2.2 การส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน
2.3 ซ่อมถนนชารุด เช่น ถนนทางเข้าสถานีวิทยุ
2.4 ปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้มาตรฐาน ชารุดบ่อย บางซอยไม่มีถนน
คอนกรีต
2.5 ควรปรับปรุงฝาท่อเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพราะไม่ได้
มาตรฐานในหลายแห่ง

ความถี่
(f)

ร้อยละ

30

3.42

17
13
77

1.94
1.48
8.78

15
16
19
24

1.71
1.82
2.17
2.74

52

5.93

28
18
25

3.19
2.05
2.85

38

4.33

22

2.51
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ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ต่อ)
ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการ
2.6 การดาเนินการหลังรับแจ้งให้ซ่อมแซมการชารุด ขอให้ดาเนินการโดย
รวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ
2.7 จนท. อปพร.มีแต่ผู้สูงอายุ ควรมีอายุ 25-30 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน 50 ปี
2.8 ปรับปรุงเสียงตามสายเพื่อให้ข่าวสารได้ทั่วถึง
2.9 สถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานเพิ่มมากกว่าเดิม
2.10 บริการการทาความสะอาดในซอย ในชุมชน ปรับปรุงงานขยะมูลฝอยใน
ลาน้าปาว
2.11 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.12 การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหว่างตลาดเช้าและตลาดเย็น
เช่น ตลาดเช้าควรลงวางหลัง 20.00 น. (ตลาดเกษตร) ข้างห้างกาฬสินธุ์
พลาซ่า ไม่ควรลงของในเวลาเดียวกันทาให้การขายสินค้าตลาดเย็นขายได้
น้อยลงกาหนดเวลาชัดเจนเวลาเปิดปิด ตลาดแยกกันอย่างชัดเจน
2.13 การตัดกิ่งไม้ในบริเวณเสาไฟฟ้า
2.14 ท่อระบายน้าในตลาดตัน ทาให้น้าท่วมตลาดบ่อย ท่อระบายน้าในชุมชน
เช่น ซอยหลังอนุบาลแสงตะวัน ฝนตกน้าท่วม ระบายไม่ทัน
2.15 ตลาดแคบควรขยายพื้นที่ ต้องการให้รวมร้านใน 3 ลานให้เต็ม ต้องการ
ให้เอาตึกหลังตลาดออกเพื่อให้สองตลาดทะลุและมองเห็นกัน
2.16 รถเก็บขยะเวลาเก็บขยะเคลื่อนที่ช้าแต่เวลาไปทิ้งขยะเคลื่อนที่ทาให้ขยะ
ตกหล่น และอันตราย
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.1 งานทะเบียนราษฎรบริการดี รวดเร็ว
3.2 ทุกหน่วยงานของเทศบาลภาพรวมดีพอประมาณ ขอให้หน่วยงานทาดีกว่า
นี้จะได้ประทับใจและอยู่ในใจตลอดไปพนักงานแต่ละคนขอให้ทาหน้าที่
ของตัวเองให้ดีที่สุด
3.3 ค่าล๊อกแพง ควรลดค่าเช่าล๊อกให้ถูกลง
3.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง Line, Facebook ให้มากขึ้น
3.5 ควรใช้งบประมาณที่ได้กับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
งบประมาณขอให้ดาเนินการโดยเทศบาลเพราะว่าถ้าหัวหน้าชุมชนมักไม่
ทั่วถึง

ความถี่
(f)
23

ร้อยละ
2.62

14
27
31
21

1.60
3.08
3.53
2.39

26
40

2.97
4.56

17
42

1.94
4.79

18

2.05

20

2.28

18
23

2.05
2.62

39
29
26

4.45
3.31
2.97

84
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ต่อ)
ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการ
3.6 ต้องการให้มีชมรมการออกกาลังกาย แอโรบิค กีฬาในชุมชน
3.7 ส่งเสริมและสนับงานประเพณีให้มากกว่า เช่น ประเพณีสงกรานต์
ลอยกระทง
3.8 ติดกล้องวงจรปิดในตลาดเพราะว่าของในร้านค้าในตลาดหายบ่อย
รวม

ความถี่
(f)
17

ร้อยละ
1.94

23

2.62

29

3.31

877

100

จากข้อมูลในตารางที่ 4.18 พบว่า ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการที่
ประชาชนต้องการให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดาเนินการปรับปรุงเพื่องานบริการประชาชนใน 5 ลาดับแรก
ดังนี้
1. การขอรับบริการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค น้าประปาไม่ค่อยไหล ทาทางระบาย ปรับปรุงร่องน้า
2. การทาความสะอาดตลาด ตลาดสกปรก กลิ่นแรง กลิ่นคาวปลาแรงมาก ขาดการดูแล
3. การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหว่างตลาดเช้าและตลาดเย็น เช่น ตลาดเช้าควรลงวาง
หลังเวลา 20.00.น. (ตลาดเกษตร) ข้างห้างกาฬสินธุ์พลาซา ไม่ควรลงของในเวลาเดียวกันทาให้การขายสินค้า
ตลาดเย็นขายได้น้อยลงกาหนดเวลาชัดเจนเวลาเปิดปิด ตลาดแยกกันอย่างชัดเจน
4. ปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้มาตรฐาน ชารุดบ่อย บางซอยไม่มีถนนคอนกรีต
5. ค่าล๊อกแพง ควรลดค่าเช่าล๊อกให้ถูกลง

บทที่ 4
ผลการประเมินผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 12 ดาน ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหาร
บานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษ
ระบบนิ เ วศน สิ่ ง แวดล อ มและพลั ง งาน ด า นการศึ ก ษา ด า นสาธารณสุ ข ด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนาการคมนาคม
ขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการจัดเก็บภาษี และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน
ในการวิเคราะหขอมูลเชิ งปริมาณ คณะผูวิ จัยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางสถิติ สว นการวิ เคราะหขอมูล เชิ ง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งใชสถิติคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยจัดลําดับการนําเสนอผลการศึกษาในรูปของคําบรรยายประกอบตาราง โดยแบงสวนเปน 4 สวน ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของประชากรตัวอยาง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน
3. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
4. การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n หมายถึง จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
Χ หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean)
f หมายถึง คาความถี่ (frequency)
S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
ประจําปงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากการเก็ บรวบรวมข อมู ลจากประชาชนผูบริการของเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ จํ านวน 1,500 คน
ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังตาราง

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
ข อมู ล ผู ตอบแบบสอบถามเพื่ อประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเทศบาลเมื องกาฬสินธุ อํ าเภอเมื อง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกเปนเพศชาย จํานวน 680 คน
คิดเปนรอยละ 45.33 และเพศหญิง จํานวน 820 คน คิดเปนรอยละ 54.67 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 4.1
และแสดงผลการวิเคราะหในรูปที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
680
820
1,500

รอยละ
45.33
54.67
100.00

รูปที่ 4.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ
4.1.2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงอายุ
ข อมู ล ผู ตอบแบบสอบถามเพื่ อประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเทศบาลเมื องกาฬสินธุ อํ าเภอเมื อง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 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 ขึ้นไป จํานวน 153 คน คิดเปน
รอยละ 10.20 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 4.2 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามชวงอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
สูงกวา 60 ปขึ้นไป

จํานวน
37
267
223
396
424
153

รอยละ
2.47
17.80
14.87
26.40
28.26
10.20
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รวม

1,500

100.00

รูปที่ 4.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามชวงอายุ
4.1.3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 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 คิ ด เป น ร อ ยละ 9.73 และอื่ น ๆ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 111 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 7.40
ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 4.3 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
คาขาย/เจาของกิจการ
เกษตรกรรม
แมบาน
รับจาง/ลูกจาง
วางงาน/กําลังหางาน
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ เชน นักเรียน/นักศึกษา
รวม

จํานวน
100
346
158
231
355
53
146
111
1,500

รอยละ
6.67
23.07
1.53
15.40
23.67
3.53
9.73
7.40
100.00
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รูปที่ 4.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามอาชีพ
4.1.4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามระดับการศึกษาไดดังนี้
ประถมศึกษา จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 24.40 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 329 คิดเปนรอยละ 21.93
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํ านวน 392 คน คิด เปนรอยละ 26.13 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 175 คน
คิดเปนรอยละ 11.67 ปริญญาตรี จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 12.87 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 45 คน
คิดเปนรอยละ 3 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 4.4 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
366
329
392
175
193
45
1,500

รอยละ
24.40
21.93
26.13
11.67
12.87
3.00
100.00
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รูปที่ 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา
4.2 ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจําแนกตามดานตาง ๆ
4.2.1 ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.597) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ
มีความรวดเร็วเปนธรรม และระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการบริการประชาชน
ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน
1.1 ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ มีความ
รวดเร็วเปนธรรม
1.2 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและ
แสดงความคิดเห็น
1.3 ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เฉลี่ย

4.14

S.D.
0.568

รอยละ
82.80

แปลความ
มาก

4.15

0.582

83.00

มาก

4.11

0.641

82.20

มาก

4.13

0.597

82.60

มาก

Χ

4.2.2 ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
บานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 ( Χ = 4.14±0.807) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชน
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เขามามีสวนรวมในการรับรู ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอความคิดเห็น
รองลงมา คื อ ใช ทรั พ ยากรอย า งจํ ากั ด เกิ ด ประโยชน สู ง สุด แก ส ว นรว ม และกฎระเบี ย บมี ค วามชั ดเจน
กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี
กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอ
ความเปลี่ยนแปลง
ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู
เสนอความคิดเห็น
คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนใน
การแกปญหา
ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
เฉลี่ย

Χ

4.14

S.D.
0.808

รอยละ
82.80

แปลความ
มาก

4.15
4.15

0.808
0.795

83.00
83.00

มาก
มาก

4.13

0.824

82.60

มาก

4.14
4.14

0.802
0.807

82.80
82.80

มาก
มาก

4.2.3 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 ( Χ = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็น ที่มีคาเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานดา นการพัฒ นาเศรษฐกิจ สูง ที่สุด คือ การสง เสริม และสนับ สนุน
ใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การใหบริการของสถานธนานุบาล
และการสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ
การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล
การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดที่พอเพียงในครอบครัว
การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเทียว
การใหบริการของสถานธนานุบาล
เฉลี่ย

Χ

4.16

S.D.
0.808

รอยละ
8200

แปลความ
มาก

4.09
4.02
4.03
4.03
4.11
4.07

0.818
0.822
0.832
0.839
0.822
0.824

81.80
80.40
80.60
80.60
82.20
81.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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4.2.4 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
ผลการประเมิ น พบว า โดยรวมผู  ต อบแบบสอบถามเพื ่ อ ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน
ด า นการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( Χ = 4.05±0.803)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและ
จัดสวัสดิการชุมชน สูงที่สุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา คือ
การจั ด สวั ส ดิ ก ารครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม ในชุ ม ชน และการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สภาพภู มิ ทั ศ น ภ ายในชุ ม ชน
ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
4.1 การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน
4.2 การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน
4.3 การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน
4.4 การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน
4.5 การพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง
เฉลี่ย

Χ

4.09
4.06
4.04
4.03
4.03
4.05

S.D.
0.802
0.804
0.794
0.802
0.815
0.803

รอยละ
81.80
81.20
80.80
80.60
80.60
81.00

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.5 ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนา
และอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.60 ( Χ = 4.09±0.832)
เมื่อพิ จารณาเป นรายประเด็น พบว า ประเด็นที่มีคาเฉลี่ ยผลการปฏิบัติงานด านพั ฒนาและอนุรักษ ระบบ
นิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การปรับปรุงภูมิทัศน
และพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
5.1 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิง่ แวดลอม

Χ

S.D.

รอยละ

แปลความ

4.05

0.819

81.00

มาก
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5.2 การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
5.3 การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน
สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว)
5.4 การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน
5.5 การรักษาความสะอาดในชุมชน

4.08
4.05

0.818
0.807

81.60
81.00

มาก
มาก

4.05
4.05

0.809
0.826

81.00
81.00

มาก
มาก

ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน (ตอ)
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
5.6 การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง
5.7 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
5.8 การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่สีเขียว
5.9 การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย
เฉลี่ย

Χ

S.D.

รอยละ

แปลความ

4.06
4.07
4.12
4.18
4.08

0.829
0.840
0.833
0.907
0.832

81.20
81.40
82.40
83.60
81.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.6 ผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 ( Χ = 4.22±0.743) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงที่สุด คือ การสงเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล รองลงมา คือการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนเทศบาลตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการศึกษา
6.1
6.2
6.3
6.4

ผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย
ทางการศึกษา

Χ

4.18

S.D. รอยละ แปลความ
0.740 83.60
มาก

4.17

0.729 83.40

มาก

4.17
4.18

0.737 83.40
0.741 83.60

มาก
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 การสงเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
4.33 0.747 86.60
มาก
เฉลี่ย
4.22 0.743 84.40
มาก
4.2.7 ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ผลการประเมิ น พบว า โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ดานสาธารณสุข อยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.780) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงที่สุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและ
ควบคุ ม โรคติ ด ต อหรื อ โรคอื่ น รองลงมา คือ การสร า งภู มิคุ ม กั น ใหป ระชาชนมี สุ ข ภาพดี ถ ว นหน า และ
การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดับ รายละเอียด
ในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานสาธารณสุข
Χ
ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
7.1 การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
4.12
7.2 การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุข
4.11
ที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน
7.3 การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอื่น 4.15
เฉลี่ย
4.13

S.D. รอยละ แปลความ
0.781 82.40
มาก
0.779 82.20
มาก
0.781 83.00
0.780 82.60

มาก
มาก

4.2.8 ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา
และนันทนาการ อยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( Χ = 4.09±0.803) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ สูงที่สุด คือ การจัดหาอุปกรณกีฬา
สําหรับชุมชน รองลงมาคือ การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน และการจัดสถานที่เลน
กีฬาและออกกําลังกาย การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการกีฬาและนันทนาการ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา และนันทนาการ
การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน
การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน
การจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย
การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน
การจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน
เฉลี่ย

Χ

4.11
4.06
4.07
4.07
4.13
4.09

S.D.
0.787
0.785
0.800
0.812
0.830
0.803

รอยละ แปลความ
82.20
มาก
81.20
มาก
81.40
มาก
81.40
มาก
82.60
มาก
81.80
มาก
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4.2.9 ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20
( Χ = 4.21±0.798) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา
ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิป ญ ญาทอ งถิ ่น สูง ที ่สุด คือ การสง เสริม จริย ธรรม
คุณ ธรรม และศีล ธรรมอัน ดีง ามตามหลัก ธรรมของศาสนา รองลงมาคือ การสง เสริม และสนับ สนุน
ศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีทอ งถิ่น และการสนับ สนุน งบประมาณดา นการสืบ สาน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ตามลํา ดั บ รายละเอียดในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

9.1
9.2
9.3
9.4

ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ งถิ่น
การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตาม
หลักธรรมของศาสนา
เฉลี่ย

Χ

S.D.

รอยละ แปลความ

4.21

0.783 84.20

มาก

4.17
4.19

0.793 83.40
0.825 83.80

มาก
มาก

4.28

0.792 85.60

มาก

4.21 0.798 84.20

มาก

4.2.10 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.60 ( Χ = 3.98±0.894)
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสง
และการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สูงที่สุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวน
เกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสง
และการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐาน

Χ

S.D.

รอยละ แปลความ
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10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

การกอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน
การบํารุงรักษา ซอมแซมทางเดินเทา
การขยายเขตระบบไฟฟา
การขยายเขตระบบประปา
การดูแลสวนเกาะกลางถนน
การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล
เฉลี่ย

3.92
3.90
3.92
3.96
4.00
4.04
4.15
3.98

0.915
0.916
0.920
0.892
0.880
0.867
0.865
0.894

78.40
78.00
78.40
79.20
80.00
80.80
83.00
79.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.11 ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื ่อ ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน
ดา นการจัดเก็ บภาษี อยูในระดั บมาก มี คาเฉลี่ย รอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.775) เมื่อพิจ ารณาเป น
รายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือ การออกบริการ
ประชาชนนอกสถานที่ไดดีเพียงใด รองลงมา คือ บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และ
กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการจัดเก็บภาษี
11.1
11.2
11.3
11.4

ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี
ระบบในการใหบริการขั้นตอนมีแผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติ
อยางชัดเจน
กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน
เพียงพอ
เอกสารแบบฟอรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน

Χ

4.11

S.D. รอยละ แปลความ
0.746 82.20
มาก

4.12

0.745 82.40

มาก

4.11

0.758 82.20

มาก

4.10

0.776 82.00

มาก

ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการจัดเก็บภาษี
ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี
11.5 การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การชําระภาษี
11.6 บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
11.7 การออกบริการประชาชนนอกสถานที่ไดดีเพียงใด
เฉลี่ย

Χ

4.11

S.D. รอยละ แปลความ
0.782 82.20
มาก

4.16 0.806 83.20
4.17 0.813 83.40
4.13 0.775 82.60

มาก
มาก
มาก
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4.2.12 ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผลการประเมิ น พบว า โดยรวมผู  ต อบแบบสอบถามเพื ่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชน อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ 81.40
( Χ = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานความ
ปลอดภัย ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน สูงที่สุด คือ การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบ สาธารณภัย
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ตีเสน
จราจร) และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต
Χ
S.D. รอยละ แปลความ
และทรัพยสินของประชาชน
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 การจัดสายตรวจ 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 4.03 0.865 80.60
มาก
CCTV
12.8 การจัดระเบียบการจราจร (ตีเสนจราจร)
4.13 0.853 82.60
มาก
เฉลี่ย
4.07 0.824 81.40 มาก
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ ผลการดํา เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ภ าพรวม
พบว า โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.20 ( Χ =4.11±0.829) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ในภาพรวมสู งที่ สุ ด คือ ประโยชน ที่ป ระชาชนไดรับ จากการดําเนิน งาน โครงการ กิจ กรรมของเทศบาล
รองลงมา คือ ผลการดํา เนิน งาน โครงการ กิจ กรรมนํา ไปสูก ารแกปญ หา และเจา หนา ที่ใ หบ ริก าร/
การอํา นวยความสะดวกใหแกป ระชาชนอยางทั่ว ถึง ตามลําดับ ภาพรวมต่ําที่สุด คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รายละเอียดในตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม

80
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 4.14
อยางทั่วถึง
2. ขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.13
3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล
4.09
4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
4.07
ของเทศบาล
5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
4.04
กิจกรรมของเทศบาล
6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4.05
7. เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป
4.10
8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล
4.11
9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา
4.17
10. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการ
4.22
กิจกรรมของเทศบาล
รวม
4.11

(S.D) รอยละ

ระดับ

0.805

82.80

มาก

0.803
0.832
0.813

82.60
81.80
81.40

มาก
มาก
มาก

0.838

80.80

มาก

0.850
0.857
0.840
0.824
0.833

81.00
82.00
82.20
83.40
84.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.829 82.20

มาก

4.4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
ปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดทําการสรุปและจําแนก
เปนรายดาน เพื่อใหสามารถชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่องตอไป ผลการประเมินสรุปดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคณะผูวิจัยไดจัดกลุม
แยกประเด็นดังนี้
ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการ
1. ปญหาและอุสรรคในการรับบริการ
1.1 การบริการดานการเก็บขยะมูลฝอย การเก็บลาชาและเก็บไมทั่วถึง
ไมดูแลขอบขางถนน
1.2 ถังขยะไมเพียงพอ ตองใชถังขยะสวนตัว
1.3 เจาหนาที่โยนถังขยะ ทําใหถังแตก
1.4 การขอรับบริการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค น้ําประปาไมคอยไหล
ทําทางระบาย ปรับปรุงรองน้ํา

ความถี่
(f)

รอยละ

30

3.42

17
13
77

1.94
1.48
8.78
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1.5 จายคาน้ําประปาแตไมไดใชน้ํา
15
1.6 แสงสวางในตลาด เชน ซอมหลอดไฟฟาในตลาด บางลอกหลอดไฟเสีย
16
1.7 ไมควรใหมีการขายของตามทางเดินเพราะทําใหจราจรติดขัด
19
1.8 แมคาขาจรเดินขายของในราคาถูกกวาทําใหแมคาประจําซึ่งเชาแผงขาย
24
ไมไดทําใหเกิดความไมยุติธรรม
1.9 การทําความสะอาดตลาด ตลาดสกปรก กลิ่นแรง กลิ่นคาวปลาแรงมาก
52
ขาดการดูแล
2. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
2.1 ประชาสัมพันธชวนเชิญใหคนมาตลาดมากขึ้น ปจจุบันคนเขาตลาดนอย
28
2.2 การสงเสริมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน
18
2.3 ซอมถนนชํารุด เชน ถนนทางเขาสถานีวิทยุ
25
2.4 ปรับปรุงถนนในชุมชนใหไดมาตรฐาน ชํารุดบอย บางซอยไมมีถนน
38
คอนกรีต
2.5 ควรปรับปรุงฝาทอเพื่อความปลอดภัยผูใชรถจักรยานยนต เพราะไมได
22
มาตรฐานในหลายแหง
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ตอ)
ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการ
2.6 การดําเนินการหลังรับแจงใหซอมแซมการชํารุด ขอใหดําเนินการโดย
รวดเร็วและไมเลือกปฏิบัติ
2.7 จนท. อปพร.มีแตผูสูงอายุ ควรมีอายุ 25-30 ป ขึ้นไปแตไมควรเกิน 50 ป
2.8 ปรับปรุงเสียงตามสายเพื่อใหขาวสารไดทั่วถึง
2.9 สถานที่จอดรถยนต รถจักรยานเพิ่มมากกวาเดิม
2.10 บริการการทําความสะอาดในซอย ในชุมชน ปรับปรุงงานขยะมูลฝอยใน
ลําน้ําปาว
2.11 สงเสริมและพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.12 การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหวางตลาดเชาและตลาดเย็น
เชน ตลาดเชาควรลงวางหลัง 20.00 น. (ตลาดเกษตร) ขางหางกาฬสินธุ
พลาซา ไมควรลงของในเวลาเดียวกันทําใหการขายสินคาตลาดเย็นขายได
นอยลงกําหนดเวลาชัดเจนเวลาเปดปด ตลาดแยกกันอยางชัดเจน
2.13 การตัดกิ่งไมในบริเวณเสาไฟฟา
2.14 ทอระบายน้ําในตลาดตัน ทําใหน้ําทวมตลาดบอย ทอระบายน้ําในชุมชน
เชน ซอยหลังอนุบาลแสงตะวัน ฝนตกน้ําทวม ระบายไมทัน
2.15 ตลาดแคบควรขยายพื้นที่ ตองการใหรวมรานใน 3 ลานใหเต็ม ตองการ
ใหเอาตึกหลังตลาดออกเพื่อใหสองตลาดทะลุและมองเห็นกัน
2.16 รถเก็บขยะเวลาเก็บขยะเคลื่อนที่ชาแตเวลาไปทิ้งขยะเคลื่อนที่ทําใหขยะ
ตกหลน และอันตราย

ความถี่
(f)
23

1.71
1.82
2.17
2.74
5.93
3.19
2.05
2.85
4.33
2.51

รอยละ
2.62

14
27
31
21

1.60
3.08
3.53
2.39

26
40

2.97
4.56

17
42

1.94
4.79

18

2.05

20

2.28
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3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
3.1 งานทะเบียนราษฎรบริการดี รวดเร็ว
18
3.2 ทุกหนวยงานของเทศบาลภาพรวมดีพอประมาณ ขอใหหนวยงานทําดีกวา
23
นี้จะไดประทับใจและอยูในใจตลอดไปพนักงานแตละคนขอใหทําหนาที่
ของตัวเองใหดีที่สุด
3.3 คาลอกแพง ควรลดคาเชาลอกใหถูกลง
39
3.4 ประชาสัมพันธขาวสารผานชองทาง Line, Facebook ใหมากขึ้น
29
3.5 ควรใชงบประมาณที่ไดกับโครงการอยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร
26
งบประมาณขอใหดําเนินการโดยเทศบาลเพราะวาถาหัวหนาชุมชนมักไม
ทั่วถึง
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ตอ)
ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการ
3.6 ตองการใหมีชมรมการออกกําลังกาย แอโรบิค กีฬาในชุมชน
3.7 สงเสริมและสนับงานประเพณีใหมากกวา เชน ประเพณีสงกรานต
ลอยกระทง
3.8 ติดกลองวงจรปดในตลาดเพราะวาของในรานคาในตลาดหายบอย
รวม

ความถี่
(f)
17

2.05
2.62
4.45
3.31
2.97

รอยละ
1.94

23

2.62

29
877

3.31
100

จากขอมูลในตารางที่ 4.18 พบวา ความคิด เห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการที่
ประชาชนตองการใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการปรับปรุงเพื่องานบริการประชาชนใน 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

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล
5.1 สรุปผล
จากการวิ เ คราะห ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ
ปงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ สามารถสรุ ปผลในภาพรวมตามการประเมินผลการปฏิ บัติงานใน 12 ดาน
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.1 สรุปผลในภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 12 ดาน ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผลการปฏิบัติงาน
1. ดานการบริการประชาชน
2. ดานการบริหารบานเมืองที่ดี
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน
6. ดานการศึกษา
7. ดานสาธารณสุข
8. ดานการกีฬาและนันทนาการ
9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11. ดานการจัดเก็บภาษี
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
4.13
4.14
4.07
4.05
4.09
4.22
4.13
4.08
4.21
3.98
4.13
4.07
4.11

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รอยละ
82.60
82.80
81.40
81.00
81.80
84.40
82.60
81.80
84.20
79.60
82.60
81.40
82.20

จากตารางที่ 5.1 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน 12 ดาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เมื่อพิจารณา
เปน รายดา น พบวา ดา นที่มีผ ลการปฏิบัติง านสูง ที่สุด คือ ดา นการศึก ษา รองลงมา คือ ดา นศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และ ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ตามลําดับดังนี้
ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.597) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสารและแสดงความคิ ด เห็น รองลงมา ระยะเวลาในการให บ ริ ก ารสาธารณะด า นต า ง ๆ
มีความรวดเร็ว เปน ธรรม และระบบงานบริการมี ความยื ดหยุ น คลองตัว มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด า นการบริ ก ารประชาชน ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ ระบบงานบริ ก าร
มีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด า นการบริ ห ารบ า นเมื อ งที่ ดี โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
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ดานการบริหารบานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 ( Χ = 4.14±0.807) เมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการบริ ห ารบ า นเมื อ งที่ ดี สู ง ที่ สุ ด คื อ
เป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการรั บ รู เสนอความคิ ด เห็ น ความมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในการปฏิ บั ติงานของบุ คลากร รองลงมา คือ กฎระเบีย บมีความชัด เจน กระบวนการดําเนิน การทัน ต อ
ความเปลี่ยนแปลง และใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สวนประเด็นที่มีคา เฉลี่ย
ผลการปฏิบ ัต ิง าน ดา นการบริห ารบา นเมือ งที ่ด ี ต่ํา ที่ส ุด คือ คนในองคก รใสใ จตอ ปญ หาสาธารณะ
และกระตือรือรนในการแกปญหา

โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 ( Χ = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงที่สุด คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การใหบริการของสถานธนา
นุบาลและการสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ ตามลําดับสวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําที่สุด คือ การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล
ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด านการพั ฒนาชุ มชนและจั ดสวั สดิ การชุมชน อยูในระดับมาก มีค าเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( Χ = 4.05±0.803)
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ
ชุมชน สู งที่สุด คื อ การวางแผนพั ฒนาชุมชนตรงตามความต องการของชุมชน รองลงมา คือ การจัดสวัสดิการ
ครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน และการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริม
ของคนในชุมชน และการพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง
ด า นพั ฒ นาและอนุ รั กษ ร ะบบนิ เ วศน สิ่งแวดล อมและพลังงาน โดยรวมผู ตอบแบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย รอยละ 81.60 ( Χ = 4.08±0.832) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบว า ประเด็นที่ มีคาเฉลี่ ย
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การเก็บ-ขน ขยะ
มูลฝอย รองลงมา คือ การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงภูมิทัศน
และพั ฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ส ว นประเด็ น ที่ มีคา เฉลี่ย ผลการปฏิ บัติง านดา นพัฒ นาและอนุ รัก ษร ะบบนิเ วศน
สิ่ ง แวดลอ มและพลั ง งาน ต่ํา ที่ สุ ด คื อ การรัก ษาสมดุล ของระบบนิเ วศนแ ละสิ่ง แวดลอ ม การรั ก ษา
สภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและ
ระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน และการรักษาความสะอาดในชุมชน
ดานการศึกษา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 ( Χ = 4.22±0.743) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงที่สุด คือ การสงเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือ
การอ านออกเขี ยนได ของนั กเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล และการรั กษาความสะอาดบริเวณโรงเรี ยนเทศบาลสวน
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
ดานสาธารณสุข โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.780) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงที่สุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ

87
หรือโรคอื่น รองลงมา คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา และการสงเสริมใหประชาชน
ได รั บ บริ ก ารด า นสาธารณสุ ข ที่ เ หมาะสมและได ม าตรฐาน ส ว นประเด็ น ที่ มี ค าเฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ งาน
ดานสาธารณสุข ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ 81.80 ( Χ = 4.09±0.803) เมื่ อ
พิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ
สู ง ที่ สุ ด คื อ การจั ด หาอุ ป กรณ กี ฬ าสํา หรั บ ชุ ม ชน รองลงมาคื อ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ าและ
นั น ทนาการในชุ ม ชน และการจั ด สถานที่ เ ล น กี ฬ าและออกกํา ลั ง กาย การจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าสํา หรั บ
เด็ ก และเยาวชน ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําที่สุด คือ
การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน
ดา นศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด านศาสนา ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20 ( Χ = 4.21±0.798) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบว า ประเด็ น ที่ มีคา เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติงานดา นศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและ
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สู ง ที่ สุ ด คื อ การส ง เสริ ม จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และศี ล ธรรมอั น ดี ง ามตามหลั ก ธรรม
ของศาสนา รองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และ
การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ต่ําที่สุด
คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน โดยรวมผู ต อบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.60 ( Χ = 3.98±0.894) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
สูงที่สุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวนเกาะกลางถนน และการขยายเขต
ระบบประปา ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และ
การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ต่ําที่สุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน
ด า นการจั ด เก็ บ ภาษี โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.775) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือ การออกบริการประชาชนนอก
สถานที่ไดดีเพียงใด รองลงมา คือ บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และกระบวนและ
ขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็วสวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บภาษี ต่ําทีส่ ุด คือ เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40
( Χ = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงที่สุด คือ การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย รองลงมา คือ
การสร างความเข มแข็ งและความอบอุ นของสถาบั นครอบครั ว การจั ดระเบี ยบการจราจร (ตี เส นจราจร)
และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต
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และทรัพยสินของประชาชนต่ําที่สุด คือ การจัดสายตรวจ อปพร.
ตารางที่ 5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 4.14
2. ขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.13
3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล
4.09
4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
4.07
5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.04
ของเทศบาล
6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4.05
7. เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป
4.10
8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล
4.11
9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา
4.17
10. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
4.22
ของเทศบาล
รวม
4.11

ระดับ

รอยละ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

82.80
82.60
81.80
81.40
80.80

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

81.00
82.00
82.20
83.40
84.40

มาก

82.20

จากตารางที่ 5.2 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ในภาพรวมสู งที่ สุด คือ ประโยชน ที่ประชาชนไดรับ จากการดําเนินงานโครงการ กิจ กรรม ของเทศบาล
รองลงมาคือ ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา และเจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวย
ความสะดวกให แ ก ป ระชาชนอย า งทั่ ว ถึง สวนประเด็ นค าเฉลี่ ยผลการประเมินความพึง พอใจตอ ผลการ
ดําเนิน งานของเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุในภาพรวมต่ํา ที่สุด คือ การเปดโอกาสใหป ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
5.2 อภิปรายผล
จากการวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ มีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 82.20 ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑประเมิน
ตัวชี้วัดรอยละของระดับผลการปฏิบัติงานได 7 คะแนนในภาพรวม
5.3 ขอเสนอแนะทั่วไป
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5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ
จากผลการประเมิ น ที่ พ บว า ระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของบริ ก ารเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
มี ค า คะแนนอยู ใ นระดั บ มาก ทุ ก ด า น หากต อ งการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารขององค ก ร
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ สําหรับประชาชนผูมา
ติดตอรับบริการ เชน ที่นั่ง น้ําดื่ม ตลอดจนการจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน
2) ควรจัดโครงการปรับปรุงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือที่
ทันสมัยในการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3) ควรจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในดาน
บุคลิกภาพและเทคนิคการบริการที่สรางความประทับใจและเกิดความรูสึกตองการมาใชบริการซ้ํา
4) ควรส ง เสริ ม ศั ก ยภาพการทํ า งานและทั ก ษะการปฏิ บั ติ ร ว มกั บ ชุ ม ชน และเพิ่ ม พู น
การเรี ย นรู ภ าษาตา งประเทศในการเตรีย มการเขาสูสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใตห รือ
อาเซียน
5) ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ดานสุขภาพอนามัย ดานสาธารณูปการ
(ถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสองสวางตามหมูบาน การจัดการขยะในหมูบาน) เพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม
และสุดทายจะทําใหประชาชน มีความเปนอยูที่ดีขึ้นในระยะยาว
6) ควรจัดตั้งศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน ศูนยสงเสริมอาชีพ
เพื่อที่จะหาแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดตรงประเด็น
7) ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะที่มีผูมาใชบริการ
หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website
8) ควรมีการติดตามผลหลังการใหบริการ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนางานตอไป
5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร
เพื่อเปนการยกระดับศักยภาพการใหบริการประชาชน ควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนา
โดยเนนในดานตอไปนี้
1) ควรวางแผนสํ า หรั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และกํ า หนดนโยบาย
ในการพัฒนาทองถิ่นโดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) ควรจัดตั้งเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับภาครัฐ ภาควิชาการ
ภาคประชาชน และเอกชนที่มีการบริหารจัดการการใหบริการ
3) ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับปญญาและประสบการณของชาวบาน ใชภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบานมาปรับใชใหสอดคลองกลมกลืนกับวิชาการแผนใหม และนําไปใชไดจริงอยาง
เหมาะสม นําไปสูการพึ่งตนเองของชุมชนได
4) ควรสรางเครื อขายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุน เศรษฐกิ จพอเพีย งสนับสนุ น
การบริหารบนความเสี่ยงต่ํา
5) จัดโครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูปฏิบัติงานของ
ศูนยการเรียนรูของชุมชนเพื่อสงเสริมและขยายความคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจ
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ชุ ม ชนท องถิ่ น และกระตุ น ให ชุ ม ชนตื่ น ตั ว กั บ การมี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งหรื อเศรษฐศาสตร แห ง ความพอดี
บนพื้นฐานของศาสนธรรม
6) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ใหแกชุมชนโดยการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยในดานตางๆ เชน องคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
กับการสงวนหรือเพื่อการใชอยางยั่งยืนยาวนาน องคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี การผลิต การเกษตร เปนตน
5.3.3 ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน
1) ตองการใหสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นใน
เรื่องตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบน้ําประปา ใหคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน การปรับปรุงและขุดลอกทอระบายน้ํา
ในชุมชน การเก็บขยะมูลฝอย การสํารวจและเปลี่ยนหลอดไฟสองสวางในหมูบาน ปญหามลภาวะทางอากาศ
สิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธขาวสารในชุมชน การซอมแซมและปรับปรุงถนนในชุมชน การจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ
2) ด า นศึ ก ษาประชาชนต อ งการให จั ด หาเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ท างการศึ ก ษา และ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลทางการศึกษาทุนการศึกษา
3) สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหดํารงอยูคูสังคมไทย และควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ เพิ่มสูงขึ้นกวาปจจุบัน จัดกิจกรรมตางๆ
4) การจัดระเบียบเรื่องเวลาการวางของระหวางตลาดเชาและตลาดเย็น กําหนดเวลาชัดเจน
เวลาเปดปด ตลาดแยกกันอยางชัดเจน เพื่อขจัดปญหาสวนแบงทางการตลาด
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***********************
แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการ
การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ และ
กําหนดนโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 งานบริการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมายหรือเติมขอความลงในชองวางที่เปนจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ตอนที่ 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 ปขึ้นไป
3. อาชีพ
1) รับราชการ
2) คาขาย/เจาของกิจการ 3) เกษตรกรรม
4) แมบาน
5) รับจาง/ลูกจาง
6) วางงาน/กําลังหางาน
7) อาชีพอิสระ
8) อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................
4. การศึกษา
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนตน
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส. 5) ปริญญาตรี
6) สูงกวาปริญญาตรี
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
(ผลการปฏิบตั ิงาน 5 = ดีมาก 4 = มาก 3 = พอใช 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุงเรงดวน)
ผลการปฏิบัตงิ านดานตาง ๆ
1. ดานการบริการประชาชน
1.1 ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ มีความรวดเร็วเปนธรรม
1.2 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น
1.3 ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดานการบริหารบานเมืองทีด่ ี
2.1 กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง
2.2 ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
2.3 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็น
2.4 คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา
2.5 ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
ผลการปฏิบัตงิ านดานตาง ๆ
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

3.3 การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล
3.4 การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดทพี่ อเพียงในครอบครัว
3.5 การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเทียว
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 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
5.2 การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
5.3 การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว)
5.4 การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน
5.5 การรักษาความสะอาดในชุมชน
5.6 การพัฒนาระบบบําบัดน้าํ เสียรวมของเมือง
5.7 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
5.8 การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นทีส่ ีเขียว
5.9 การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย
6. ดานการศึกษา
6.1 การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
6.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
6.3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
6.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือขายทางการศึกษา
6.5 การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล
6.6 การอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
6.7 การสงเสริมพัฒนาการทีด่ ีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ผลการปฏิบัตงิ านดานตาง ๆ
7. ดานสาธารณะสุข
7.1 การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
7.2 การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน
7.3 การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอื่น
8. ดานการกีฬา และนันทนาการ
8.1 การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน
8.2 การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน
8.3 การจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

8.4 การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน
8.5 การจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน
9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
9.1 การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
9.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิน่

9.3 การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น

9.4 การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
10.1 การกอสรางถนนทีไ่ ดมาตรฐาน
10.2 การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน
10.3 การบํารุงรักษา ซอมแซมทางเดินเทา
10.4 การขยายเขตระบบไฟฟา
10.5 การขยายเขตระบบประปา
10.6 การดูแลสวนเกาะกลางถนน
10.7 การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล
11. ดานการจัดเก็บภาษี
11.1 ระบบในการใหบริการขั้นตอนมีแผนผัง คูมือแจงใหปฏิบตั ิอยางชัดเจน
11.2 กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว
11.3 การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน เพียงพอ
11.4 เอกสารแบบฟอรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน
11.5 การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี
11.6 บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
11.7 การออกบริการประชาชนนอกสถานทีไ่ ดดีเพียงใด

ผลการปฏิบัตงิ านดานตาง ๆ
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
12.1 การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว
12.2 การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย
12.3 การจัดระเบียบทางเทาและถนน
12.4 การจัดสายตรวจ อปพร.
12.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
12.6 การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
12.7 การปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง CCTV
12.8 การจัดระเบียบการจราจร (ตีเสนจราจร)

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
ประเด็น/หัวขอ

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

1. เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง
2. ขั้นตอนการใหบริการและสิง่ อํานวยความสะดวก
3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล
4. การสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7. เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป
8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล
9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูก ารแกปญหา
10. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของเทศบาล

ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน

1. ปญหาและอุปสรรคในการรับบริการ(ระบุชื่องานบริการ)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ(ระบุชื่องานบริการ)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุอ ยางไร
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
*ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลทีเ่ ปนประโยชนสําหรับการวางแผนการพัฒนา เราจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป*
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

รายชื่อคณะทํางาน
แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คณะทํางาน
1. ผูชวยศาสตราจารยสุขชัย
2. ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค
3. นายมนชาย
4. นางเพ็ญสิริ
5. นางสุกัญญา
6. นางสาวสุมาลา
7. นางสาวมัตติกา
8. นางสาวดวงเดือน
9. นางสาวสุภาณี

เจริญไวยเจตน
ชมนาวัง
ภูวรกิจ
ภูวรกิจ
ดวงอุปมา
นันบุญ
พันธุสุวรรณ
บุญใหญ
ศรีอุทธา

