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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 2561
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 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 81.20 คิดเปนระดับผลการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป มีคาเทากับ
7 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้
ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.40 ( x = 4.17±0.892) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสารและ แสดงความคิ ด เห็ น รองลงมาคื อ มี ก ารบริ ก ารตาม พรบ.อํ านวยความสะดวก และ
ระบบงานบริ การมี ความยื ดหยุ น คล องตัว มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล สว นประเด็น ที่ มีคาเฉลี่ย ผล
การปฏิ บั ติงาน ด า นการบริ การประชาชนตามลําดับ ต่ําที่สุด คือ ระยะเวลาในการใหบ ริการสาธารณะ
ดานตาง ๆ มีความรวดเร็วเปนธรรม
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การบริหารบานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ( x = 4.10±0.947) เมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี สูงที่สุด คือความมีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการปฏิบั ติ งานของบุ คลากร รองลงมา คือใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิด ประโยชน สูงสุดแก
สวนรวม และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็นตามลําดับ สวนประเด็น
ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บ ั ติ ง านด า นการบริห ารบา นเมือ งที่ดี ต่ํา ที่สุด คื อ คนในองคกรใสใจต อปญหา
สาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.960) เมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงที่สุด คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีศักยภาพ และการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดที่พอเพียงในครอบครัว
ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด านการพั ฒนาชุ มชนและจั ดสวั สดิ การชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.983)
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ

ข
ชุมชน สูงที่สุด คือ มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง รองลงมา คือ มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลที่
กระทํ าความดี และการวางแผนพั ฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน ตามลํ าดับ ส วนประเด็นที่ มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาและปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนภายในชุมชน
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.030) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม รองลงมา คือการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ และการปรับปรุงภูมิทัศนและ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาระบบทอระบายน้ําไมใหเกิดน้ําทวมขัง
ดานการศึกษา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09±0.962) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงที่สุด คือ การสงเสริมพัฒนาการที่ดีดานอารมณ สังคม สติปญญา ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และ
การพั ฒ นาคุ ณภาพครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาของเทศบาลตามลํ าดั บ ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผล
การปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย ทางการศึกษา
และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล
ดานสาธารณสุข โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.80 ( x = 3.99±1.065) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงที่สุด คือการสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
รองลงมา คื อ การดูแลสุ ขภาพผู สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยางทั่ว ถึง และการ
สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ต่ําที่สุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หรือโรคอื่น(ทั้งคนและสัตว)
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
การกี ฬ าและนั น ทนาการ อยู  ใ นระดั บ มาก มี ค  า เฉลี ่ ย ร อ ยละ 81.00 ( x = 4.05±0.977) เมื ่ 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 การแข ง ขั น กี ฬ าสํา หรั บ เด็ ก เยาวชน ประชาชน และผู สู ง อายุ รองลงมาคื อ การจั ด
สถานที่ เ ล น กี ฬ าและออกกํา ลั ง กาย และการเป ด พื้ น ที่ ส ร า งสรรค กิ จ กรรมสํา หรั บ เด็ ก และเยาวชนใน
ชุ ม ชน ตามลํา ดั บ ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําที่สุด คือ
การเปดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน และการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน
ดา นศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด านศาสนา ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.80 ( x = 4.19±0.922) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบว า ประเด็ น ที่มีคา เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติงานดา นศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น สูงที่สุด คือการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา
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รองลงมาคือการสนั บ สนุ น งบประมาณด านการสืบ สานศิ ลปวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย ม ประเพณีทองถิ่น
และการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ตามลําดับ สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ต่ําที่สุด
คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน โดยรวมผู ต อบ
แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส งและการสาธารณู ป โภค
ขั้นพื้นฐาน อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09±0.979) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็ น
พบว า ประเด็ น ที่ มี คา เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด านการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภค
ขั้นพื้นฐาน สูงที่สุด คือการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือการขยายเขตระบบไฟฟา และ
การกอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
การคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน ต่ํ า ที่ สุด คือ การบํ า รุ งรั ก ษา ซ อ มแซมถนน และ
ผิวจราจร
ด า นการจั ด เก็ บภาษี
โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.981) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือระบบในการใหบริการขั้นตอนมี
แผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน รองลงมา คือกระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวก
และรวดเร็ ว และการประชาสั ม พั น ธกํา หนดระยะเวลาในการยื่ น แบบฯ ชัด เจน เพีย งพอ ตามลํ าดั บ
สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี ต่ําที่สุด คือ การออกบริการประชาชนนอก
สถานที่ไดดีเพียงใด
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00
( x = 3.95±1.034) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงที่สุด คือการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว และการจัดระเบียบทางเทาและ
ถนน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ยสิน ของ
ประชาชนต่ําที่สุด คือ การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
ผลการประเมิ นความพึงพอใจต อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ในภาพรวมสู ง ที่ สุ ด โดยภาพรวมผู ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมสูงที่สุด คือเจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง รองลงมาคือการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล
และขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผล
การดํา เนิน งานของเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุในภาพรวมต่ําที่สุด คือ เทศบาลมีผ ลงานที่เกิดขึ้น คุมคากับ
งบประมาณที่จายไป

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 2561 ใน 12 ดาน ซึ่งคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการ
ประชาชน ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน
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ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬา
และนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนา
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการจัดเก็บภาษี และดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
1.2.3 เพื่อเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการบริการรวมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ
อยางตอเนื่อง
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
สํ า รวจความพึ งพอใจตอผลการดํ าเนิ นงานของเทศบาลเมื องกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 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
การศึกษาในครั้งนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อํา เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ประจํา ป ง บประมาณ 2561 ใน 12 ด า น โดยมี ร ะยะเวลา
ในการดําเนินการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 28 กันยายน 2561
1.3.3 ขอบเขตประชากร
1) ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับหรือใชบริการ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561
2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับ
หรือใชบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561 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 2561 ใน 12 ดาน โดยมีรายละเอียดใน
แตละขั้นตอนดังรูปที่ 1.1
ประชากรที่ดําเนินศึกษาประเมิน

3

ศึกษาเกณฑการประเมิน
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

การดําเนินการไดขนาดกลุมตัวอยาง
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กําหนดเกณฑในการประเมิน

สํารวจและรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห
กับเกณฑในการประเมิน

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 เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
1.6.3 สรางมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกสวนเพื่อประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
และองคกร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
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
“การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากขอมูล
สารสนเทศที่ไดจากการวัดผล การประเมินมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนทั้งแนวตั้งและแนวนอน
การพั ฒ นาชุ มชนในแนวตั้ ง คื อ การพั ฒ นาที่ย กมาตรฐานการครองชี พ หรื อการเพิ่ม โอกาสชีวิ ตของ
ประชากรในชุมชน สวนการพัฒนาในแนวนอนเปนพัฒนาเพื่อแพรกระจายความเจริญไปใหทั่วทั้งชุมชน
การประเมิ น มี การพัฒ นาการเป น ลํ า ดั บ ขั้น โดยพัฒ นาการตามแนวคิด ฉะนั้น การประเมิน จึงอาจเปน
การประเมินจากภายนอกซึ่งเปนการตัดสินคุณคาในสิ่งที่ประเมินวาเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายมากนอย
เพี ย งใด หรื อ อาจประเมิ น ภายใน โดยบุ คลากรในองคกรเองเปน การประเมิ น เพื่อปรับ ปรุงแก ไขเน น
การประเมินเพื่อพัฒนา (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการประเมิน
จากภายนอก เพื่อไดนําขอมูลสําหรับผูปฏิบัติงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ สําหรับนําไปใชในการปรับปรุงแกไขและประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองตอประชาชนตอไป
2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบวาการทํางาน
ได ผ ลอย า งไรหรื อไม การดํ า เนิ น งานแตล ะขั้น ตอนมีจุดบกพรองควรแก ไขอยางไร ทํ าใหผูมีสว นร ว ม
รั บ ผิ ด ชอบสามารถนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน ทั้ ง ในป จ จุ บั น และ
การปรั บ ปรุ ง ในอนาคตให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามจุ ด มุ ง หมายอย างแท จ ริ งได และได มี นั ก วิ ช าการได ใ ห
ความหมายของการประเมินไว ดังนี้
พรเทพ รู แ ผน (2546) กลาววา การประเมิน ผลการปฏิบัติง าน หมายถึง กระบวนการ
พิจารณาตัดสินคุณคาผูปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม ซึ่งพิจารณาจากศักยภาพคุณลักษณะ
ดานตางๆ พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานที่บรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใดโดยอาศัย
พื้นฐานของความเปนระบบ ความมีมาตรฐานเดียวกัน และใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน
ธงชั ย สั น ติ ว งษ (2546) ไดกลาววา การประเมิน ผลการปฏิบัติการ หมายถึง กิจ กรรม
ทางดานการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับวิธีการที่หนวยงานพยายามจะกําหนดใหทราบแนชัดไดวา
พนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพดีมากนอยเพียงใด
อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546) ไดกลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง กระบวนการประเมินคาบุคคลผูปฏิบั ติงานในดานตางๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ มี
คุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึก และ
ประเมิ นโดยหั วหน างาน โดยอยู บ นพื้ น ฐานของความเปน ระบบและมีมาตรฐานแบบเดีย วกัน มี เกณฑ
การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน
ไพฑูรย พรหมเสนา (2545 : 23 - 24) ไดกลาวถึงการประเมิน หมายถึงกระบวนการที่มุงแสวง
หาคําตอบคําถามที่วา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค?ที่กําหนดไวแตตนหรือไม
และระดับใด ซึ่งมีผูใหความหมายของการประเมินไวดังนี้
Crondach (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
หมายถึง การเก็บรวบรวมเพื่อนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
Alkin (ไพฑู ร ย พรหมเสนา, 2545) ได ใหความหมายไวว า การประเมิน หมายถึ ง
กระบวนการของการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกขอมูลที่เหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการ
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วิเคราะหขอมูลตลอดจนการเขียนรายงานสรุปขอมูลเพื่อใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชเปนแนวทางในการ
เลือกทางปฏิบัติตาง ๆ
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 1971, อางถึงในสํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 9) กลาววา
การประเมินผล หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนซึ่งจะชวยการตัดสินใจที่ดี
สําหรับทางเลือกที่เปนไปไดหลาย ๆ ทาง
สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น (2544 : 20-21) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช
ดุ ล ยพิ นิ จ และหรื อ ค า นิ ย มและข อ จํ า กั ด ต า ง ๆ ในการพิ จ ารณาตั ด สิ น คุ ณ ค า ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดย
การเปรีย บเทีย บผลที่ วัดได กับ เกณฑ ที่กําหนดไว และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพื่อชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจได ตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 : 113 - 114) กลาววาในการประเมินคาสิ่งใดก็ตามจะตอง
ประกอบดวย สวนประกอบการ(Performance) ที่ไดจากการวัด กับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการ
นั้น โดยการเปรียบเทียบสวนประกอบการที่ไดจากการวัดกับเกณฑการประเมิน
ไพศาล หวังพานิช (อางอิงจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 2) กลาววา
การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
ของกิจกรรมใด ๆ เพื่อกําหนดคุณคา คุณภาพ ความถูกตองเหมาะสม โดยอาศัยเกณฑเปนหลัก สรุปไดวา
การประเมิน คือ การพิจารณาหรือกําหนดคุณคาสิ่งตาง ๆ ตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง
สมคิด พรมจุย (2542 : 27 - 28) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิด
สารสนเทศ เพื่ อช ว ยให ผู บ ริ ห ารตั ดสิ น ใจอยางมีป ระสิทธิภ าพ เปน การตรวจสอบความกาวหนาของ
โครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์วามีมากนอยเพียงใด เปนกระบวนการบงชี้ถึง
คุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด
เกียรติกอง คุมไพโรจน (2542 : 11) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คือ การวัดผลการทํางานของลูกจางคนหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานที่ประสงคจะไดรับของแตละ
ชิ้นงาน และนําผลสรุปของแตละชิ้นงานมาแปรคารวม คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช หรือใชไมได
ผุสดี รุมาคม (2542) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่
ดํ า เนิ น ไปอย า งต อ เนื่ อ งในการประเมิ น ผลและบริ ห ารพฤติ ก รรมและผลที่ ได จ ากการปฏิ บั ติง านของ
พนักงาน โดยทั่วไปการประเมินจะถูกดําเนินการโดยผูบังคับบัญชาโดยตรงและผลของการประเมินนี้จะ
ถูกพิจารณาทบทวนโดยผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
สรุปไดวา การประเมินผลมีความหมายใน 3 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 เปนการใหความหมายใน
เชิงการตัดสินคุณคาจากความคิดเห็นเปนความหมายที่เนนการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยความคิด
ความรูสึกของผูประเมินเปนผูตัดสิน ลักษณะที่ 2 เปนการใหความหมายในเชิงตัดสินคุณคาจากเกณฑ
ที่กําหนด ไมขึ้นอยูกับความคิด ความรูสึก ความรู ประสบการณของผูประเมิน แตขึ้นกับเกณฑที่กําหนด
ไวลวงหนา และลักษณะที่ 3 เปนการใหความหมายในเชิงกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ซึ่งจะ
เนนความสําคัญของกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ดังนั้นในการประเมินจะตอง
พิจารณาใหครอบคลุมตัวแปรเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะขอมูลในเชิงคุณภาพที่ไมสามารถวัด
ไดในเชิงปริมาณ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงประเมินในลักษณะที่ 1 เปนการประเมินที่ตัดสิน
คุณคาของการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากความคิดเห็น ความรูสึกของประชาชนที่พักอาศัย
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อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบ
เดียวกันและใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน
2.1.2 ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเวศ มหารัตนสกุล (2545 :70 - 73) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด
สมัยใหมมีองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน (results oriented)
ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (focus on goals or objectives) และตองมีสวนรวมกับ
ผูบังคับบัญชาในการกําหนดเปาหมายงาน (mutual goal setting between supervisor and
employee) ทั้งนี้เพราะเชื่อวาเมื่อพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน
เพื่อใชเปนเกณฑวัดความสํา เร็จ ของการทํางานแลว วิธีการเชน นี้จ ะทําให พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในงาน และทํา ให มีความกระตือรือรนที่จะทําใหงานบรรลุเปาหมาย ชวยลดความสับสนในการทํางาน
เพราะพนักงานจะรูวา จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย
อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546 : 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ
ทั้งตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคกรดังนี้คือ
1. ความสําคัญตอพนักงาน พนักงานยอมตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปน
อยางไรมีคุณคาหรือไมเพียงใดในสายตาของผูบังคับบัญชา มีจุดบกพรองที่ควรจะตองปรับปรุงหรือไม
เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรูการปฏิบัติงานเปนอยางไร
หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดที่ควรจะคงไวและ
ส ว นใดควรจะปรั บปรุ ง พนั กงานที่ มี ผลการปฏิ บั ติ งานอยู  ในระดั บดี อยู แลวก็ จะไดเสริ มสรางใหมีผลการ
ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
2. ความสําคัญตอผูบังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ยอมสงผลตอ
การปฏิบั ติงานโดยสวนรวมในความรับ ผิด ชอบของผูบังคั บบัญชา การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานจึงมีความสําคัญตอผูบังคับบัญชา เพราะจะทําใหรูวาพนักงานมีคุณคาตองานหรือตอองคกรมาก
นอยเทาใด จะหาวิธีสงเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของใตบังคับบัญชาอยางไร ควรจะใหทํา
หนาที่เดิม หรือสับเปลี่ยนโอนยายหนาที่ไปทํางานใด จึงจะไดประโยชนตอองคกรยิ่งขึ้น หากไมมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก็ไมสามารถจะพิจารณาในเรื่องเหลานี้ได
3. ความสําคัญตอองคกร เนื่องจากผลสําเร็จขององคกรมาจากผลการปฏิบัติงานของ
พนั กงานแต ล ะคน ดั งนั้ น การประเมิ น ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะทําให รู ว  าพนักงานแต ล ะคน
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากองคกรอยูในระดับใด มีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง เพื่อองคกรจะได
หาทางปรับปรุงหรือจัดสรรพนักงานใหเหมาะสมกับความสามารถซึ่งจะทําใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบั ติงานมีความสําคัญ และมีประโยชนตอ
การบริหารงานดังที่กลาวมา หนวยงานตาง ๆ จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นภายใน
หนวยงานของตน การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการ
อยางรอบคอบ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมาในภายหลังจากที่นําระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานมาใช เชน การตอตานจากผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่ประเมิน การไมยอมรับของพนักงาน
ผูรับการประเมิน การไมสามารถสรุปผลการประเมินไดหลังจากที่ทําการประเมินแลว เปนตน
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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. เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
2. มุงเสนอผลลัพธที่ไดจากการประเมินผล เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายหรือทบทวนปรับปรุงมาตรการตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3. เป น เครื่ อ งมื อ หรื อ กลไกในการปฏิ รู ป การบริ ห ารภาครั ฐ เพื่ อ มุ ง หรื อ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และใหห ลัก ประเด็น เรื่อ งความเสมอภาค ความเปน ธรรมและคุณ ภาพ
ความพึงพอใจ และมุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เปนกิจกรรมทางการเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
การดําเนินนโยบายและตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายของรัฐ
5. เปนการสงเสริมสิทธิของประชาชนในการรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะตลอดจน
สิทธิในการรับรูขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนที่จะดําเนินโครงการ
จากแนวความคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา การประเมิน ผลการดําเนินงานมีความสําคัญ
ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา และตอพนักงานในการนําผลการประเมินมาพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่วางไว โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเพื่อมุงหรือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยมุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1.4 วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผุ ส ดี รุ น าคม (2542 อ า งถึ ง ใน ศิ ริ พ ร เพ็ ช รมณี , ม.ป.ป) ได ก ล า วว า การประเมิ น
การปฏิบัติงานถูกนํามาใชเกี่ยวกับการตัดสินใจและการใหแนวทางกับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ตามปกติ กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินไวดังนี้
1. วัตถุประสงคดานการประเมิน (Evaluative Objectives) การตัดสินใจที่ปกติธรรมดา
ที่สุดตามวัตถุประสงคดานการประเมินเกี่ยวของกับเรื่องคาตอบแทนการประเมินการปฏิบัติงานมักจะมี
ผลกระทบสองส ว นต อ ค า ตอบแทนในอนาคตในระยะสั้ น การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านจะกํ า หนด
ความสามารถที่ จ ะต องมี เ พิ่มขึ้ น ในปตอไป สว นในระยะยาวการประเมิน การปฏิบัติงานจะกําหนดวา
พนักงานคนใดจะไดรับการเลื่อนตําแหนงซึ่งไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้น การตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงงานจะไดรับผลกระทบจากการประเมิน การปฏิบัติงานเชนเดียวกัน เนื่องจากผูบริหารจะตอง
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง การลดตําแหนง การโยกยาย และการใหออกจากงานการประเมินการ
ปฏิบัตงิ านยังสามารถถูกนําไปใชในการประเมินระบบการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุพนักงาน โดย
การเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกับคะแนนสอบคัดเลือกในขณะที่เปนผูสมัครงาน
2. วัตถุประสงคดานการพัฒนา (Developmental Objectives) การใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติงาน เปน ความต องการดานการพัฒนาในเบื้องตน เนื่องจากพนักงานเกือบทุกคน
ตองการที่จะทราบวาผูบังคับบัญชารูสึกอยางไรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเขา แรงจูงใจที่จะปรับปรุง
การปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานไดรับขอมูลยอนกลับที่เสนอแนะเปาหมาย ซึ่งสงเสริมความกาวหนา
ของงานอาชี พ ในอนาคต การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาจะมุ ง ไปที่ ก ารให ทิ ศ ทางกั บ
การปฏิบตั ิงานในอนาคต แกพนักงานเปนสําคัญ ขอมูลยอนกลับดังกลาวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออน
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ในการปฏิบัติงานที่ผานมาและกําหนดวาพนักงานควรจะใชแนวทางใด เพื่อที่จะปรับปรุงใหดีขึ้น ผลที่ได
จากการประเมินการปฏิบัติงานที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
การประเมินการปฏิบัติงานที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย อาจจะสงสัญญาณใหเห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่จะตอง
ทําใหมีจุดแข็งโดยอาศัยการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาจะตองแยก
ปญหาการปฏิบั ติงานและนอกการปฏิ บัติงานผูบังคับ บัญ ชาจะตองแยกปญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนผลจากการขาดความสามารถหรือทักษะออกจากปญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ

2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน
แนวคิ ดและรู ป แบบการประเมิน ช ว งแรก ๆ ไดมีก ารนํามาใชใ นการประเมิ น โครงการที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา อาทิ ไทเลอร ครอนบาค เปนตน จนกระทั่งไดมีนักประเมินรุนใหม ๆ ที่มีความ
พยายามที่จะพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการประเมินใหอยูในลักษณะทั่ว ๆ ไปที่ผูประเมินจะสามารถเลือก
ไปประยุกตใชในการประเมินโครงการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ได
นําไปใชในการประเมินโครงการที่สําคัญและไดนําเสนอในที่นี้มีดังนี้ (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 :
86 - 91)
1. แนวคิดรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation Idrologiesand
Model) สคริพเวน ได กําหนดความหมายของการประเมิน “การประเมิน เป นกิจกรรมที่เกี่ย วของกั บ
การรวบรวมขอมูลการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือ เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล และการกําหนดตัว ชี้วัด
และเกณฑการประเมิน” โดยไดจําแนกประเภทของการประเมินออกเปน 2 ประเภท ไดแก
การประเมินยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินที่ใชเปาหมายของโครงการเปน
เกณฑ ในการพิจารณาวาการดําเนินการนั้นบรรลุเปาหมายของโครงการหรือไมโดยแบงการประเมินเปน 2
ระยะ คือ
(1) การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) มีเปาหมายของ
การประเมิน เพื ่อ หาขอ ดี ขอ บกพรอ งที ่เ กิด ขึ ้น ในระหวา งการดํา เนิน โครงการ เพื ่อ นํ า ไปไวเ ปน
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินการโครงการระยะตอไป
(2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) มีเปาหมาย คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้น
เมื่ อโครงการสิ้ น สุดแล ว ซึ่งจะเปน ตั วชี้วัดคุณคาความสําเร็จ ของโครงการ ที่จ ะสามารถนําไปใชเปน
แนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
การประเมินที่ไมยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินที่ไมไดมุงเนนเฉพาะผลผลิตที่
เกิดขึ้นตามเปาหมายเทานั้น แตจะนํ าผลกระทบอื่น ๆ มารวมพิจารณาในการตัดสินคุณคาดวยระบบ
คุณธรรม ซึ่ งสอดคลองกั บแนวทางของการวิจัย เชิงคุ ณภาพ ที่ส ามารถรวบรวมขอมูล สารสนเทศจาก
กลุมเปาหมายที่มีความซับซอน ดังนั้น การประเมินตามแนวทางนี้ควรที่จะมีการออกแบบการประเมินใหมี
ความยืดหยุนในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณคาอันจะชวยสงเสริมใหการประเมินโครงการมีประสิทธิภาพ
ในสวนที่จะใชขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองกับความเปนจริงมากกวา แตมีความยุงยากที่เกิดขึ้น คือ การ
พิจ ารณาอย า งครอบคลุ มในการดํ า เนิ น การโครงการใด ๆ ที่ตัว ชี้วัด เกณฑ และเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินจะระบุเปนแนวทางที่ชัดเจนไดคอนขางยากนอกจากนี้ สคริพเวน ไดจําแนกการประเมินตามสิ่งที่
ประเมินออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
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(1) การประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่ง
ที่เกี่ยวของกับโครงการ อาทิ จุดประสงคโครงการ เนื้อหา หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช เปนตน
ซึ่งอาจกลาวไดวาการประเมินวิธีการนี้เปนการประเมินเพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มดําเนินการ
โครงการ
(2) การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) เปนการประเมินในสวนที่ผ ล
ของการดําเนินโครงการมีตอผูรับบริการจากโครงการ
2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเสตก (Stake’s Concepts and model of
Evaluation) เสตก ไดกลาวถึงการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายแลว
นํา มาจั ดให เ ป น ระบบที่ มี่ความหมายในการประเมิน โดยไดนําเสนอรูป แบบการประเมิน เคาทิแนนซ
(Stake’s Countenance model) โดยไดกําหนดการประเมินเปน 2 มิติ ไดแกมิติที่ 1 มิติในแนวตั้ง จําแนก
ออกเปน 3 สวน ไดแก
1. สิ่ ง นํ า (Antecedents) หมายถึ ง สภาพของสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ มี อ ยู แ ล ว ก อ นที่ จ ะ
ดําเนินการโครงการ
2. การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง การดําเนินการของโครงการตามจุดประสงคที่
กําหนดไว
3. ผลผลิต (Outcome) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีการดําเนินการโครงการ
มิติที่ 2 มิติในแนวนอน ที่จําแนกออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 สวนของการบรรยาย (Description) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือที่
ตองการใหเกิดขึ้นที่สามารถสังเกตได จําแนกออกเปนสวนยอย ๆ 2 สวน ไดแก
ความมุงหมายที่คาดหวัง หรือตองการใหเกิดขึ้น
ผลที่เกิดขึ้น
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 ซึ่งเสตก
ไดนําเสนอความสัมพันธและสอดคลองของการใชเมตริกทั้งสอง
3. แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) “การประเมิน”
ตามความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผลขอมูล และการจัดระบบสารสนเทศ
ที่ มีประโยชน เพื่ อนํ าเสนอข อมู ลต อผู มี อํานาจการตัดสิ นใจ หรื อใช เป นข อมู ลในการกํ าหนดแนวทางใน
การเลือกการดําเนินการโครงการ ซึ่งอัลคินไดจําแนกการประเมินตามจุดประสงคของการใชผลการประเมินเปน
4 สวน ไดแก
การประเมินระบบ เพื่อกําหนดจุดประสงคของโครงการ เปนการประเมินกอนเริ่ม
ดําเนินโครงการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
การประเมินวางแผนโครงการ เปนการประเมินเพื่อหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะ
สงเสริมใหการดําเนินการโครงการใหบรรลุจุดประสงค
การประเมินระหวางดําเนินการ เปนการประเมินเพื่อพิจารณาการดําเนินโครงการ
เปนไปตามแผนที่กําหนดใหหรือไม หรือการดําเนินการอยูในขั้นตอนที่ควรจะเปนมากหรือนอยเพียงใด
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- การประเมินเพื่อพัฒนางาน เปนการประเมินเพื่อแสวงหารูปแบบแนวทาง หรือ
ขอเสนอแนะ ในการที่จะสงเสริมใหโครงการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพการประเมินเพื่อรับรอง
ผลงาน ยุบ ขยาย หรือปรับ เปลี่ย นโครงการ เปน การประเมิน หลังจากสิ้น สุด โครงการที่เ ปน แนวคิด
พื้น ฐานของ การประเมินโครงการแตยังขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทําใหแผนการเผยแพรยังอยูใน
วงแคบ ๆ เทานั้น
4. แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation) โพรวัสได
กลาวถึงความหมายของการประเมินวา เปนการกําหนดเกณฑ มาตรฐาน และการคนหาชองวางระหวาง
สิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ งกั บ เกณฑ มาตรฐาน เพื่อ เปน ใช เปน ตั ว ชี้วัดข อบกพรองของโครงการ และนํา รูป แบบ
การประเมินความสอดคลองที่เปนกระบวนการของการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการปฏิบัติที่
เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นทุกขั้นตอน และจะมีการพิจารณาความแตกตางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงกับมาตรฐาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง แกไขการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพซึ่ง
โพรวัสไดจําแนกขั้นตอนของการประเมินโครงการประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
การบรรยายโครงการ เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการที่ตองการประเมิน ไดแก
ปจจัยเบื้องตนกระบวนการ และผลผลิต
การประเมินการดําเนินการของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการโครงการเปน
อยางไร และมีอะไรบางที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ
การประเมินกระบวนการของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการของโครงการ
วาไดบรรลุจุดมุงหมายในแตละสวนมากหรือนอยเพียงใด
การประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อตรวจสอบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมาย
ของโครงการ
การประเมิ น ค า ใชจายและผลกําไร เพื่อเปรีย บเทีย บคา ใชจา ยกับ ผลที่ไ ดรับ วา
มีความสมเหตุ สมผลกันมากหรือนอยเพียงใด
5. แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPPModel)
สตัฟเฟลบีม กลาววา “การประเมิน เปนกระบวนการของการระบุ หรือขอกําหนดขอมูลที่ตองการ รวมทั้ง
การดําเนิ นการเก็บ รวบรวมขอมู ล และการนํ าข อมูลมาวิ เคราะหและสังเคราะหใหเกิดสารสนเทศที่ มี
ประโยชน เพื่อนําเสนอสําหรับใชเปนทางเลือกในการตัดสินใจ” โดยมีแนวความคิดพื้นฐานการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการ การตัดสินใจ การประเมินโครงการ
การประเมิ น สภาวะแวดล อ ม (Context Evaluation : C) เป น การประเมิ น
ก อ น การดําเนินโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการประเด็น
ปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
การประเมิน ปจ จัย เบื้องตน (Input Evaluation : I) เปน การประเมิน เพื่อ
พิจ ารณา ความเหมาะสมของความพอเพียงของทรัพยากร อาทิ จํานวนคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการของการดําเนินการโครงการ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปน การประเมิน เพื่อหา
ขอบกพรองของการดําเนินการ จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน
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การประเมินผลที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อ
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับจุดประสงคของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก
ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการนอกจากนี้ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่
ประเมิน ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decision) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูล
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใขในกําหนดจุดประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินการ
2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decision) เปน
การตั ด สิ น ใจที่ ใช ขอมู ล จากการประเมิน กระบวนการ เพื่ อพิจ ารณาควบคุมการดําเนิน การให เปน ไป
ตามแผนและปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (ImplementingDecision)เปนการตัดสินใจ
ที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการเนินการใหเปนไปตามแผนและปรับปรุง
แกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เปนการตัดสินใจที่ใช
ขอมูลจากการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ ลมเลิก หรือปรับขยายโครงการที่จะนําไปใช
ในโอกาสตอไป
สมคิด พรมจุย (2544) สุพักตร พิบูลย (2544) และธเนศ ขําเกิด (2545) ไดเสนอ
การแบงรูปแบบการประเมินออกเปน 3 กลุม คือ
1) รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบที่
เนนการตรวจสอบผลที่คาดหวังวาเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมายเปน
หลัก ไดแก รู ปแบบการประเมิน ของไทเลอร (Tyler)
ครอนบาค (Cronbach) เคริ กแพตทริค
(Kirkpatrick) เปนตน
2) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgemental Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของ
โครงการ ไดแก รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) สคริฟเวน (Scriven) โพรวัส (Provus) เปนตน
3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ(Decision-Oriental Evaluation) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูล และขาวสารตางๆ เพื่อชวยใหผูบริหารในการตัดสินใจ
เลื อกทางเลื อกต า ง ๆ ได อย างถู กต อง ไดแก รูป แบบการประเมิน ของเวลช (Welch) สตัฟเฟล บีม
(Stufflebeam) อัลคิน (Alkin) เปนตน
การฝกอบรมเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูรับการอบรมไดเพิ่มพูนประสบการณ
ดานความรู ความเขาใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ในทางที่ดขี ึ้น
2.1.6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (2551 : 26) การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
ประกอบดวยการประเมินปจจัยอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้งสององคประกอบจะถูกนํามาใชในการคํานวณสรุป
คะแนนผลการปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ข องงานนั้ น โดยพื้ น ฐานเป น การประเมิ น ที่ พิ จ ารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goal) มากนอยเพียงใดทั้งนี้
ผูปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานไดผลที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จะไดรับคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิ์สูงกวาผูที่ปฏิบัติไดผลที่ดอยกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI
หรือ Key Performance Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพื่อเปนเกณฑในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานงของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผล ภายหลัง
จากที่ผูปฏิบัติจนครบรอบการประเมินแลวก็ประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริงกับเกณฑคาเปาหมายที่ตั้งไว
เพื่อสรุปเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
การตั้งตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) จากบนลงลางเปนการกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานโดยการทยอยกําหนดจากระดับสูงไปสูระดับตาง ๆ การดําเนินการโดยวิธี
นี้จะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระดังสูงสุดของหนวยงานเปน จุดตั้งตนจากนั้นจะ
กระจายตัวชี้วัดลงไปสูหนวยงานและบุคลากรตามระดับชั้นตาง ๆ จากผูบริหารระดับกรมไปสูผูบริหาร
ระดับกองหรือสํานักไปสูระดับฝาย และผูปฏิบัติงานระดับตาง ๆ การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน
จากบนลงลาง เปนแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่วา ผลสําเร็จขององคกรหรือหนวยงาน คือ ผลรวม
ของความทุมเทของ ผูปฏิบัติทุกคนในหนวยงาน การที่ผูบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดประสบ
ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่วางไวนั้นจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่ง
ผู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชาควรจะต อ งปฏิ บั ติ ไปในเปา ประสงค ข องตนที่ มี ส ว นผลั ก ดั น ให เ กิ ด ความสํ า เร็ จ ตาม
เปาประสงคของผูบังคับบัญชา ซึ่งที่สุดแลวจะรอยรวมขึ้นไปผลักดันความสําเร็จของหนวยงานนั่นเอง
ด ว ยเหตุ นี้ ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมายของผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรถู ก ถ า ยทอดไปยั ง ผู ป ฏิ บั ติ ต า ง ๆ ไล เ รี ย ง
ตามลําดับชั้นในองคกร การถายทอดตัวชี้ววัดผลสําเร็ จของงานจากบนลงล าง สามารถกระทําไดดว ย
3 แนวทาง
1. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง
2. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานโดยแบงคาตัวเลขเปาหมาย
3. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
เพียงบางดาน
เมื่อไดถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง พรอมคาเปาหมายแลวผูปฏิบัติงานจะ
ทราบถึงตัวชี้วัดและคาเปาหมายในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับเปาหมายของผูบังคับบัญชา
ในระดับ ที่สู งขึ้ นไป ในกระบวนการประเมิน ผลการฏิบัติงานประจําป ก็ใหพิจารณาผลสําเร็จ ของงาน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ต กลงกั น ไว ประเมิ น เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายที่ ตั้ ง ไว ก็ จ ะได ค ะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. การประเมินสมรรถนะ
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สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการฏิ บัติงาน หมายถึง สิ่งที่ ผูปฏิบั ติ
แสดงออกในระหว า งการปฏิ บั ติงาน อัน เปน ผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน ภายในจิตใจที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงดวยดี การประเมินสมรรถนะ
ก็คือ การประเมิ น ว าผู ปฏิ บั ติงานนั้ น ๆ ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท อนสมรรถนะที่ ควรจะเปนของ
ตําแหนงนั้นหรือไมประการใด หากผูปฏิบัตินั้นไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมที่
ควรจะเปนแล ว ยอมถือไดว า ผูปฏิบัตินั้น ๆ มีสมรรถนะไดตามตําแหน งที่รับผิดชอบ การที่ทําไดตาม
พฤติกรรมที่ควรจะเปนหรือไมนั้น ยอมสงผลถึงผลการปฏิบัตินั้น ๆ
การนําแนวคิดของสมรรถนะไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กระทําได
โดยการจัดสรางเปนพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึง
พฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะในแตละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะตาง ๆ การประเมินสมรรถนะเปน
การนําพจนานุกรมสมรรถนะมาใชกับการประเมินโดยนําพฤติกรรมที่ระบุไวในสมรรถนะในแตละเรื่องมา
ใชเปนเกณฑในการประเมิน
2.1.7 ลักษณะของการประเมินที่ดี
การประเมิ น งานเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผล นั บ ว ามี ความสํ าคั ญซึ่ งผลของการประเมิ น มี
ความน า เชื่ อ ถื อ มี คุ ณ ภาพ ได รั บ การยอมรั บ และเป น ประโยชน ต อ การตั ด สิ น ใจในการยอมรั บ ผล
การประเมิ น เพื่ อ นํ า ข อมู ล ไปปฏิ บั ติและดําเนิน การตอไป ดังนั้น การประเมิน ที่ดีจ ะตองมีลัษณะดัง ที่
บุญธรรม จิตอนันต (2540 : 91-92) สรุปไวดังนี้
1. มีความเที่ยงตรง (validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity)
คือขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงคของการประเมิน
2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) คือ ผลของการประเมินสามารถ
นําไปใชไดกับการฝกอบรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับการฝกอบรมที่ประเมิน
3. มีความเชื่อมั่น (Reliability) คือขอมูลที่ได รวมถึงผลการประเมินมีความคงเสน
คงวาไมวาใหใครเก็บขอมูลและแปลขอมูล
4. มี ความตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค (Objectivity) คื อ วิ ธี ดํ า เนิ น การประเมิน ผล
การประเมินมีความชัดเจน ผและมีผลการประเมินผลที่ตรงกันและมีความเขาใจตรงกัน
5. มีค วามครอบคลุม เรื ่อ งที ่ต อ งการประเมิน อยา งครบถว น คือ สามารถ
ประเมินผลการประเมินครอบคลุมตามเนื้อหาไดโดยมุงเนนความครอบคลุมประเด็นที่ประเมิน
6. มีความสะดวก และประหยัด อีกทั้งมีความเปนไปไดสูง
7. ต องให ผลประเมิ นเป นที่ ยอมรั บ (Creditability) ของทุ กฝ ายที่ เกี่ ยวข อง คื อ ผล
การประเมินควรมีความนาเชื่อถือ ตรงตามและสอดคลองกับความเปนจริงของสถานการณหรือเรื่องที่
ตองการศึกษา
8. ตองใหผลการประเมินแกผูบริหารไดทันทวงที (timeliness)
9. ใชเวลาในการเก็บขอมูลจากการประเมินใหนอยที่สุด
10. มีการผสมผสานกับกิจกรรมการประชุมมากที่สุด
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11. มีการวางแผนการประเมิน ตลอดจนกําหนดแผนการประเมิน (evaluation
schedule) เปนขั้นตอน
2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จะมีประโยชนตอการบริหารงานบุคคลขององคกรมาก
นอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวา ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ออะไรและองคกร
ไดนําผลการประเมินไปใชประโยชนอยางจริงจังหรือไม โดยทั่วไปประโยชนที่พึงไดรับจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานซึ่งนักวิชาการหลายทาน (อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกรม, 2539 ; ผุสดี รุมาคม,
2542 ; อางถึงในอัญชลี บุญชว ยเหลือ, 2551, หนา 11) ไดกลาวไวดังนี้ ทําใหการพิจ ารณาความดี
ความชอบการเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยายและการไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม
1. ทําใหการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยาย
และการไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม
2. ทําใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. ใชในการกําหนดโครงการเพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรไดตามเปาหมาย
4. ทําใหพนักงานทราบจุดเดนจุดดอยของตัวเองและทราบวาตนเองอยูในระดับใด
5. เปนเครื่องจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ
6. สงเสริมความเขาใจและสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ
7. ใชขอมูลในการจัดทําแผนดานบุคลากรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
8. ชวยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
9. ชวยแกไขขอผิดพลาดในการออกแบบงาน
2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการฏิบัติงานนั้น แมวาผูประเมินจะทราบถึงรูปแบบวิธีการประเมินอยาง
แจมชัดบางครั้งก็ยังพบปญหาและขอบกพรอง อาจเกิดจากระบบรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงตอง
พิจารณาอยางรอบครอบ
เคสเตตเตอร (Castetter, 1976 อางถึงใน วาสนา จันทรแสงสวาง, 2548, หนา 18) เสนอ
ถึงปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบทั่วไปมี 12 ประการ
1. การประเมินมุงที่บุคลิกภาพของแตละบุคคลแทนที่จะมุงการทํางานหรือผลงาน
2. เครื่องมือในการประเมินขาดความเที่ยงตรง
3. มีความลําเอียงในการประเมิน
4. การประมาณคามักจะไดรับอิทธิพลจากองคกร
5. ระบบการประเมินไมครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน
6. ผลจากการประเมินไมไดนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร
7. การประเมินแบงเปนสวนๆ เมื่อรวมกันแลวไมสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของบุคลากร
8. บุคลากรไมเขาใจในเกณฑการประเมินตอตานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
9. การปฏิบัติงานไมไดถูกประเมินเพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายองคกร
10. ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการประเมินระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน
11. วิธีการประเมินไมเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
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12. วิธีการประเมินไมสงเสริมความพึงพอใจหรือความตองการระดับสูงของบุคลากร เชน
ความคิดสรางสรรค ความกลาแสดงออก
ทางดานนักวิชาการไทย อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539, หนา 87-104 อางถึง
ในสมศักดิ์ ชื่นขํา, 2548, หนา 24 - 29) ไดกลาวถึง การประเมินผลการฏิบัติงานของบุคลากรมีขอจํากัด
อันเปนอุปสรรคหลายประการ ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.1 ระบบการประเมิน เปนขอจํากัดเกี่ยวกับระบบการประเมินเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการวางระบบและดําเนินการใหเปนไปตามระบบที่กําหนดไวมีดังนี้
1) ผูบริหารรีบรอนในการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองการแสดง
ใหเห็นวาหนวยงานที่ตนบริหารอยูนั้นเปนหนวยงานที่ทันสมัยมีการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบจึงใจ
รอน เรงดําเนินการขาดความรอบครอบในการทํางาน เมื่อดําเนินการใชระบบและเกิดปญหาที่จะตอง
ดําเนินปรับปรุงแกไข จึงมีความยุงยากในการดําเนินการเพราะผูเกี่ยวของกับระบบการประเมินและผูรับ
การประเมินตางคุนเคยกับระบบการประเมินที่ไดดําเนินการไปแลว
2) การนําระบบการประเมินที่จัดทําไวสําเร็จรูป (Tailor Made) มาใชอยางไม
เหมาะสมโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะและความตองการขององคกรที่มีความแตกตางกันอาจจะเปน
ผลมาจากองคกรขาดผูมีความรูเขาใจในการประเมิน หรืออาจเปนในกรณีการวางระบบการประเมินเปนไป
ตามความตองการหรือวัตถุประสงคของผูบริหาร แตไมสอดคลองกับลักษณะขององคกร
3) มี แ ต ร ะบบแต ไ ม ไ ด ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามระบบ ไม ไ ด นํ า ระบบมาใช
ประโยชนอยางจริงจัง หรือนํามาใชเพียงครั้งคราวไมสม่ําเสมอ
4) ถูกแทรกแซงสิทธิในการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทางออมโดยพนักงาน
หรือคณะกรรมการลูกจางหรือสหภาพแรงงานทําใหขาดความโปรงใสไมตรงไปตรงมา
1.2 วั ต ถุ ประสงค ของการประเมิ น ข อจํ ากั ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค การประเมิ น มี
วั ตถุ ประสงค ของการประเมิ น ผลการปฏิบัติ งานมีมาก แตล ะหนว ยงานมีวั ตถุป ระสงคก ารประเมิน ที่
แตกตางกันออกไปทําใหเปนเรื่องยากที่ทุกหนวยงานในองคกรเห็นพองตองกันและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน
1.3 วิธีการประเมิน
1) ขอจํากัดของวิธีการประเมินแตละแบบที่ใหผลลัพธแตกตางกัน
2) วิธีการประเมินที่องคกรหรือหนวยงานเลือกใชอาจไมเหมาะสม ไมสามารถใช
ประเมิ น ได อ ย า งครอบคลุ ม ในวั ต ถุ ป ระสงค ต า ง ๆ เนื่ อ งจากในองค ก รหรื อ หน ว ยงานเห็ น ว า เป น
การสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน
3) วิธีการประเมินบางวิธีมีขอจํากัดเกี่ยวกับกลุมคนที่จะใชในการประเมิน
4) ทักษะและประสบการณในการประเมินของผูประเมิน
1.4 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีขอจํากัดดังนี้
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1) แบบการประเมิ นมีความยืดหยุนน อย มีขอจํากัดในการปรับใชลักษณะงาน
ตาง ๆ มีรายการ หรือหัวขอในการประเมินไมครอบคลุมพฤติกรรมและปฏิบัติการไดทั้งหมด
2) ภาษาที่ใชในการประเมินมีลักษณะกํากวม คลุมเครือ ซึ่งอาจทําใหมีความหมาย
แตกตางกันไปตามทัศนะของผูประเมินแตละคน ทําใหผูประเมินอาจตีความหมายตามอําเภอใจของตน
หรือประสบการณของตน
3) แบบประเมิ น แต ล ะแบบต า งมี ข อ ดี แ ละข อ จํ า กั ด ในตั ว เอง โดยขึ้ น อยู กั บ
การกําหนดนิยามของเกณฑที่ใชเปนมาตรฐานในการประเมิน โดยปลอยใหขึ้นอยูกับความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชาที่ประเมิน
4) มาตรฐานงานกําหนดไวในการประเมินอาจไมเหมาะสมหรือต่ําเกินไปที่จะใช
5) วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
6) แบบประเมินลาสมัยไมเหมาะสมที่จะใชในการแสดงความคิดเห็นที่ทําให
7) ทราบขอมูลเพียงบางสวนแตไมอาจบอกรายละเอียดตาง ๆ ไดทั้งหมด

2. ผูเกี่ยวของกับการประเมิน มีขอจํากัดดังนี้
2.1 ผูบริหารระดับสูง
1) ผู บ ริ ห ารระดับ สูงขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ย วกับ แนวความคิดใน
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
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความออนแอ และไมกลาที่จะรับผิดชอบ ทําใหการประเมินผลออกมา
ในระดับกลาง
2) ผูประเมินมีความลําเอียง พิจารณาประเมินเฉพาะพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยมิได
คํ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของผู ถู ก ประเมิ น ที่ ผ า นมา ตลอดระยะเวลาที่ ป ระเมิ น หรื อ ฝ ง ใจ
กับพฤติกรรมเดน ๆ หรือขอบกพรองเพียงครั้งเดียวหรือบางสวนที่เกิดขึ้น
3) ผูประเมินกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวสูงจนเกินไป เนื่องจากใชตนเอง
เปนมาตรฐาน หรือมีความคาดหวังในผลการประเมินของผูถูกประเมินไวสูงมาก จึงมีความรูสึกวาไมมี
ผูถูกประเมินคนใดปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว ขอผิดพลาดนี้จึงเปนขอผิดพลาดในลักษณะ
การประเมินที่ตั้งมาตรฐานไวสูงเกินไป
4) ผูประเมินไมตองการมีขอขัดแยงกับผูถูกประเมิน จึงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูถูกประเมินโดยใชพิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉพาะดานดีของผูถูกประเมินเปนหลัก ไมพิจารณาหรือ
ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานที่เปนขอบกพรอง ขอผิดพลาดจากประเมินนี้เปนการประเมินในลักษณะ
หลวม ๆ เพื่อใหผูไดรับการประเมินมีความพอใจ
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5) ผู ป ระเมิ น ขาดความรู ความเข าใจในแนวคิด ที่ถู กตอ งเกี่ ย วกับ การประเมิ น
ผลการปฏิบัติงาน มีความโนมเอียงที่จะประเมินผลผูถูกประเมินในระดับสูงเกินความเปนจริงประทับใจลักษณะ
เดน ๆ ในตัวผูถูกประเมินในแบบใชความประทับใจบางเรื่องเปนหลัก
6) ผูประเมินไมชอบลักษณะการปฏิบัติงานบางอยางหรือไมชอบลักษณะพนักงาน
บางคน เมื่อผู ถูกประเมิน ไปปฏิ บั ติงานในลักษณะเชน นั้น ผูป ระเมิน ก็จ ะประเมิน การปฏิบัติงานของ
ผูถูกประเมินออกมาในทางลบทั้งหมด
7) ผูประเมินมีแนวโนมที่จะประเมินผูถูกประเมินบางคนต่ํากวาที่ควรจะเปนโดยมี
สาเหตุจากการคาดหวั งสูงตอผลปฏิบัติงาน หรืออะไร ๆ ที่แตกตางไปจากผูถูกประเมินข อผิดพลาดนี้
เปนการเห็นไมดีไปทั้งหมด
8) ผู ป ระเมิ น ไม ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของประโยชน ห รื อ คุ ณ ค า ของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงประเมินตามความรูสึกมากกวาการใชขอมูลเปนพื้นฐานขอผิดพลาดนี้
จึงเปนการประเมินแบบใชความรูสึกมากกวาขอมูล
9) ผู ป ระเมิ น ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ถู ก ประเมิ น โดยนํ า ตั ว เองไป
เทียบเคียงดวยจึงไมอาจแยกการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามงานในหนาที่ของผูถูกประเมินได
ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการนําเอาตนเองเขาไปแขงขันดวย
10) ผูประเมินใหความสําคัญหรือคํานึงถึงอายุงานของผูถูกประเมินเปนหลักโดย
ตั้งสมมติฐานวาผูถูกประเมินที่มีอายุงานมากจะสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิผล เพราะมีประสบการณ
ในการทํางานมาก ขอผิดพลาดของการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการใหความสําคัญในเรื่องอายุเปนหลัก
11) ผูประเมิน มีอคติหรือสมมติฐานที่ผิด ๆ ตอผูถูกประเมินในเรื่องที่เกี่ยวกั บ
รูปรางหนาตา เชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ วรรณะ ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้ จึงเปนการที่อนุมาน
จากความคิด
12) ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินตามแนวทางที่ตัวเอง
เขาใจ กลาวคือ เมื่อผูประเมินเขาใจวาตนเองเปนอยางไรก็พยายามคาดคะเนหรือจินตนาการผูอื่นไปใน
ทํานองเดียวกัน ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการประเมินที่เห็นวามีอะไรที่เหมือนกันก็จะดี
ไปหมด
13) ผูประเมินเนนหรือคํานึงถึงผลลัพธที่จะติดตามมาภายหลังการประเมินมาก
เกินไปโดยคิดวาหากใหคะแนนการประเมินอยูในเกณฑต่ําแลวอาจเปนการทําลายหรือบั่นทอนอนาคตของ
ผูถูกประเมินที่ไดรับการประเมิน เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงหรือการขึ้นประเมินคาจาง
เงินเดือน ประจําป ขอผิดพลาดนี้เปนแบบที่ผูประเมินมีแรงจูงใจต่ําที่จะประเมินตามความเปนจริง
14) ชวงเวลาที่ผูประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินเพื่อเก็บ
ขอมู ล ไว อา งอิ งประกอบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานมีผ ลตอการใหคะแนนประเมิน ความผิดพลาด
ดังกลาวเปนการประเมินที่เก็บขอมูลไมถูกกาลเทศะ
15) อิทธิพลของหนวยงาน (Organizational Influence) ปญหานี้เกิดจากการที่
หัวหนาหนวยงานบางคนซึ่งเปนผูประเมิน ตองการใหหนวยงานของตนเดนกวาหนวยงานอื่น จึงใหคะแนน
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ผูปฏิบัติงานทุกคนซึ่งเปนผูถูกประเมินสูง เพื่อการแสดงวาตนเองมีความสามารถในการบริหารมากกวา
หนวยงานอื่น
16) ผูประเมินขาดทักษะความชํานาญในการสื่อสารใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
(Feedback) และการแจงผลหรือหารือผลการปฏิบัติงาน (Performance Interview) กับผูถูกประเมินทํา
ใหการประเมินผลการปฏิบัตงิ านประสบความลมเหลวหรือเกิดผลในทางลบตอความรูสึกของผูถูกประเมิน
ที่ไดรับจากการประเมิน
2.3 ผูถูกประเมิน
1) ผูประเมินไมมีโอกาสที่จะไดรับการฝกอบรมจึงขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผลการประเมินไมเปนที่พอใจก็ไมยอมรับในผลการประเมิน
2) ในบางหน วยงานถือวาการดําเนิ นการเกี่ ยวกับการประเมินเป นความลั บผู ถูก
ประเมินจึงไมไดตองการเปดเผยใหทราบถึงรายละเอียดในการประเมิน
3) ผู ถู ก ประเมิ น มีทัศ นคติไ มดีตอ การประเมิน ผลการปฏิบัติง าน ขาดศรัท ธา
และความเชื่อมั่นในระบบการประเมิน
4) ผู ถูกประเมิ นมีความขัดแยงกับผูประเมินจะมีความรูสึกวา ผูประเมินมีความ
ลําเอียงในการประเมิน ดังนั้น ผูถูกประเมินจึงมักไมยอมรับในผลการประเมินนั้น
5) ผูถูกประเมินไมเห็นดวยกับวิธีการประเมิน เมื่อผลการประเมินที่ไดรับไมตรงกับ
ความคาดหวัง จึงคิดวาวิธีการประเมินไมนาเชื่อหรือไมเที่ยงตรง
6) การต อต านจากผู ถูกประเมิ นซึ่ งเป นสั ญชาติ ญาณของมนุ ษย เป นสิ่ งที่ ยากจะ
เปลี่ยนแปลง ผูถูกประเมินอาจแสดงออกโดยการไมใหความรวมมือในการประเมินหรืออาจปดบังซอนเรน
7) ความเขาใจผิดบางประการของผูถูกประเมิน สวนใหญเขาใจวาการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะตองมีคนดีที่สุดและความเลวที่สุด ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถูกมองวาเปน
การคุกคามใหผูที่ตองการไดผลการประเมินที่ดีที่สุด จะตองเหยียบย้ําผูอื่นใหดอยกวาตนเอง
3. วัฒนธรรมขององคการ มีขอจํากัดดังนี้
3.1 องคกรมีความแตกตางในระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับสูงนอยใน
ขณะที่การประเมินตองการจําแนกผลการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ เพื่อเปนหนทางใหพนักงานระดับลาง
สามารถกาวไประดับสูงขึ้นได
3.2 การบริหารงานนั้นมีเวลาและทรัพยากรที่คอนขางจํากัด ในขณะที่การประเมิน
ตองใชเวลานาน ในขณะที่การประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
3.3 องค กรยึ ด ระบบอาวุ โ สและให ร างวั ล ตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ งานมาเป น
เวลานานในขณะที่การประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
3.4 ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการปฏิบัติงานในองคกรไมสามารถแยกแยะได
ว า ผลการประเมิ น งานเป น ของบุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด ในขณะที่ ก ารประเมิ น ต อ งการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของแตละคน
3.5 ความคิ ดหวั งตอระดับ และลําดับ ของการปฏิบัติงานเปลี่ย นแปลงไปคอนขาง
รวดเร็วในสภาพแวดลอมที่ผันแปร ในขณะที่การประเมินตองการขอมูลที่เปนปจจุบันใหเปนที่เชื่อถือได
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล
คําวาประสิทธิผลมีนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศไดใหความหมายไวหลากหลายบางคน
กลาววาประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พยายามรักษาตนทุนใหคงที่ แตบางคนก็กําหนด
ความหมายไววา ประสิทธิผล หมายถึง อัตราสวนระหวางผลผลิตและสิ่งที่ปอนเขาไป ซึ่งอาจจะเปนเงินทุน
วัตถุดิบหรือแรงงานก็ได (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 185) คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาและขอนําเสนอ
ดังตอไปนี้
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552 : 79) กลาววาประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบาย
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2552 : 130) ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคืกรวา หมายถึงระดับ
ที่คนงานสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด
พิ ทยา บวรวั ฒ นา (2552 : 176) มี ความเห็ น ว า ประสิ ทธิ ผ ลขององค การเป นเรื่ องของ
การพิจารณาวาองคการประสบความสําเร็จเพียงใดในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว สําหรับ
คําวาเปาหมายขององคการนั้น หมายถึงสภาพการที่องคการปรารถนาใหบังเกิดขึ้นและไดอธิบายเพิ่มเติมวา
องคการที่มีประสิทธิผล หมายถึงองคการที่ดําเนินการบรรลุเปาหมาย (Goals) ที่ตั้งใจไว ประสิทธิผลจึงเปน
เรื่องของความสําเร็จขององคการในการกระทําสิ่งตางๆ ตามที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว องคการที่มีประสิทธิผลสูง
จึงเปนองคการที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการทํางานตามเปาหมาย
สํานักงบประมาณ (2545 : 6) ไดใหความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเปาหมาย
ของการใชทรัพยากร การบริหารกิจกรรม ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวน การบริหารขององคกร ซึ่งไดกําหนด
ไว ในแผนการดํ าเนิ นงานจากแนวคิ ดดั งกล าวข างต น สรุ ปได วาประสิ ทธิ ผล หมายถึ ง ความสามารถใน
การดําเนินการขององคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด สมาชิกเกิดความพึงพอในในงานขององคกรโดยรวม
ทิพาวดี เมฆสวรรค (2544 : 14) ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคกรในมุมมองของ
การบริหารโครงการวา หมายถึงการเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธของโครงการซึ่งหมายถึง
ระดับของการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวลวงหนาของโครงการนั้นวาไดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
เพียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเกี่ยวของผลผลิตและผลลัพธ
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540 : 79) ไดใหความหมายของประสิทธิผลเปนความสามารถใน
การบรรลุวัตถุ ประสงค หรื อเปาหมายของนโยบาย การพิ จารณาทางเลือกโดยใชประสิทธิผลเปน
เกณฑทําไดโดยการวิเคราะหทางเลือกนั้นวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค
สมพงค เกษมสิน (อางใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ. 2536 : 21) ไดใหความหมายของประสิทธิผล
หมายถึง การพิจารณาผลการทํางานที่สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมายไวเปนหลัก เปนเรื่องของ
การนําเอาผลงานที่สําเร็จดังที่คาดหวังมาพิจารณาและความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจาก
การปฏิบัติงานที่ไมประหยัด หรือไมมีประสิทธิภาพได
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มั ฆวาฬ สุ ว รรณเรื อง (2536 : 7) ได ให ความเห็ น ว าประสิ ทธิ ผลขององค กรหมายถึ ง
ความสามารถขององคกรในการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา สมาชิก
เกิดความพึงพอใจ ในงานและองคกรโดยรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อดํารงอยูตอไปได
พิทยา บวรวัฒนา (2528, อางในพูลศักดิ์ อินทรโยธา. 2538 : 42) เห็นวาประสิทธิผลของ
องค การเป นเรื่ องของการพิจารณาวา การประสบความสําเร็ จได เพี ยงใดในการดํ าเนิ นการเพื่ อให บรรลุ
เปาหมายหรือสภาพขององคการที่ตั้งใจหรือปรารถนาใหเกิดขึ้น
สุรปประสิทธิผล หมายถึงความสัมพันธระหวางปริมาณทรัพยากรกับปริมาณผลผลิตที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการ กลาวคือประสิทธิผลจะแสดงถึงความสามารถในการผลิตและความคุมคาของการลงทุน
หมายถึงการใชทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุงหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จที่ไดมา โดย
การใชทรัพยากรนอยที่สุดและดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน
รวมทั้งสิ่งตางๆ ใหเปนผลสําเร็จและถูกตอง
2.2.2 การประเมินประสิทธิผล
ประสิทธิผลเปนการศึกษาถึงผลที่ได รับ (Effect) ของงานการบริ การ ลักษณะกิจการหรื อ
กิ จกรรมสนั บสนุ นในการลดป ญหาทางสุ ขภาพ หรื อปรั บปรุ งสถานการณ ที่ ไม พึ งพอใจให ดี ขึ้ น ดั งนั้ น
ประสิทธิผลจึงวัดระดับของการบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายที่คาดหวังไวตามแผนงาน การบริการลักษณะ
กิจการที่กําหนดไวการวัดประสิทธิผลมุงหมายที่จะปรับปรุงการกําหนดแผนของงานหรือหนาที่และโครงสราง
ของการบริการและลักษณะของกิจการ โดยการวิเคราะหขอบเขตของการบรรลุจุดมุงหมายของแตละงาน
โดยที่ควรพยายามใหสามารถวัดในเชิงปริมาณใหได สวนในกรณีที่ยังไมสามารถทําไดก็ใหใชวิธีวัดเชิงคุณภาพ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสอดคลองและประโยชนที่ไดรับ โดยการวิเคราะหเชิงอัตวิสัยและเห็นภาพเพื่อใหเกิด
ความประทับใจเชนนี้จะสิ้นสุดเมื่อสามารถหาตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมของงานที่ได การประเมินประสิทธิผลควร
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจของชุมชนที่มีตอผลที่ไดรับของงานการบริการ และ
ลักษณะกิจการ ถาเปนไปไดควรประเมินความคุมทุนในแงประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-effectiveness)
ดวย นอกจากนี้ “ประสิทธิผล” นับเปนผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของงานตามที่ตัวชี้วัดกําหนดไวดวยอีก
นัยหนึ่ง “ประสิทธิผล” อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
โครงการที่ ว างไว การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ทํ า กั น เสมอ ๆ ในทางสาธารณสุ ข เช น การหาอั ต รา
ความครอบคลุ มของการให วั คซี น อั ตราการหายขาดของผู ป ว ยวั ณโรคที่ ขึ้ นทะเบี ยนรั กษาไว เป นต น
(สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 : 51)
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ (2533 : 314) เห็นวาประสิทธิผลขององคการจะมีขึ้น
ได ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่วา องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว แตสิ่งสําคัญที่สุดอยูเบื้องหลังควบคูกับประสิทธิผล คือความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง
การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานที่กอใหเกิดผลสูงสุดโดยไดผลผลิตที่มีมูลคาสูงกวาทรัพยากรที่
ใชไป เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2536 : 22) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลไว 2 แนวทาง
1. การวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลจากกรอบของหน ว ยงาน โดยเปรี ย บเที ย บระหว า งผล
การปฏิ บัติงานที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกั บเปาหมายที่ตั้งไวในแผนงานเทานั้น แตไมไดกาวลวงไปถึงการตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ
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2. การวัดประสิทธิผลในแงการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ โดยพิจารณา
ในแงเชิงปริมาณ คุณภาพ ความเร็ว ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของผูที่ทําหนาที่ใหบริการดวย
สรุปไดวา แนวทางในการศึกษาประสิทธิผล เปนการศึกษาในรูปแบบของการประเมินความรูสึก
ของประชาชนในชุนชนที่มีตอผลลัพธของงานหรือบริการ โดยเปรียบเทียบระหวางผลของการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมาย รวมตลอดถึงการตอบสนองความตองการของผูรั บบริการ แตในการวิจัยครั้งนี้
การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือกาฬสินธุ มุงประเมินความรูสึกของประชาชนที่มีตอ
ผลลัพธของงานโดยไมคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ ขององคการ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
การบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ในประเทศไทยเกิดขึ้น
หลังจากมีปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) ไดทําเอกสารนําเสนอรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
2541 : 16) คณะรัฐ มนตรีไดมีมติใหเ รงหลักการบริห ารกิจ การบานเมืองใหสังคมไทย โดยจัดทําเปน
ระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรี และไดป ระกาศใชในราชกิจ จานุเ บกษา ฉบับ ประกาศทั่ว ไปเลม 116
ตอนที่ 633 วันที่ 10 สิงหาคม 2542 ซึ่งสงผลใหหนวยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปฏิบัติอยางเครงครัด
2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
คําวา Good Governance มีผูแปลที่ใชเปนภาษาไทยที่ใชกันมาก 3 คํา คือ การบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี การบริหารบานเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจะใช
การบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี ในผลการวิเคราะหขอมู ลเพื่ อให ตรงกั บพระราชบัญญั ติเทศบาล และ
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนเนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้สถาบันพระปกเกลา (2544 : 7 - 9) ไดรวบรวม
ความหมายของ Good Governance ไดใหความหมายของ Good Governance วาเปนลักษณะและ
วิถีทางของการที่มีการใชอํานาจทางการเมือง เพื่อจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา ดังนี้ธนาคารโลก (World Bank) ชี้ใหเห็นความสําคัญของ
การมีธรรมาภิบาลเพื่อชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่อิสระ ที่ทําใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา อีกทั้งระบบ
ราชการฝายนิติบัญญัติและสื่อที่มีความโปรงใส รับผิดชอบและตรวจสอบได องคการสหประชาชาติ (United
Nations) ใหความสําคัญกับ Good Governance เพราะเปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปนอยูของ
คนในสังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาที่เทาเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดําเนินการนี้ตองเกิดจาก
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระจายอํานาจใหเกิดความโปรงใสธรรมาภิบาล คือ การมี
สวนรวมของประชาชนและสังคมอยางเทาเทียมกัน และมีคําตอบพรอมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได
United Nations and Development Program (UNDP) นิยามของคําวา GoodGovernance
วาหมายถึง การดําเนินงานของภาคการมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการกิจการของประเทศใน
ทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตาง ๆ ที่ประชาชนและกลุมสามารถแสดงออกซึ่ง
ผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกตางกันบนหลักการของการมี
สวนรวมความโปรงใส ความรับผิดชอบการสงเสริมหลักนิติธรรม เพื่อใหมั่นใจวาการจัดลําดับความสําคัญ
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ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกันทางสังคม และเสียงของคนยากจนและ
ผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (The Asian Development Bank) กลาววา Good Governance
คือการมุงความสนในไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหแนใจวานโยบายที่
กําหนดไวไดผ ล หมายถึง การมีบ รรทัด ฐานเพื่อใหมีความแนใ จวารัฐ บาลสามารถสรางผลงานตามที่
สัญญาไวกับประชาชนได
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน – JICA กลาวถึง Good Governance ใน
“Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee
(1995)” วาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหรัฐมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมีสวนรวม
และสร างบรรยากาศให เ กิ ด กระบวนการมี ส ว นร ว ม จะนํ าไปสู การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น พึ่ งตนเองได และมี
ความยุติธรรมทางสังคมในประเทศไทยไดมีองคกรที่เกี่ยวของและบุคคลที่สนในเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ไดใหความหมายไวดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2554 : 1) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง กติกากฎเกณฑ ที่มีความเหมาะสมและเปนธรรมที่ใชในการธํารงรักษาสังคม
บานเมืองและสังคม อันหมายถึงการบริหารกิจการบานเมือและสังคมที่ดีในทุก ๆ ดานและทุกระดับ รวมถึง
การจัดระบบองคการและกลไกองคกรของรัฐบาล และที่ไมใชแคสวนราชการแตหมายรวมถึง องคกรเอกชน
ชมรม สมาคม นิติบุคคลเอกชนและอื่น ๆ
ปรัชญา เวสารัชช (2543 : 35) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
วา หมายถึง กลไกการทํางานของหนวยงานใด ๆ ไมวารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตามที่มีรูปแบบ
วิธี การบริ หารจัดการที่ดีโดยพิจ ารณาสามเรื่องหลัก ๆ ไดแก หลักการและวิธีการที่ดี และผลลัพธดีมี
คุณภาพดวย ซึ่งตองมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเปนธรรมโปรงใส และมีความรับผิดชอบ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 10) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดีวา หมายถึง การมีระบบโครงสรางและการมีกระบวนการและความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี
ประเวศ วะสี (2542 : 4) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีวา
หมายถึง สังคมประกอบดวยภาคสําคัญ ๆ ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน การใหความสําคัญ
กับองคกรประชาสังคม ซึ่งมีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเมื่อพิจารณาถึงการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีก็จะรวมถึงความโปรงใสความถูกตองของสามภาค ดังกลาว
อานันท ปนยารชุน (2542 : 2) กลาวถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีวาเปน
ผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันได
กระทําลงไปสูการผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได
ธีรยุทธ บุญมี (2541 : 2) ไดใหความหมาย การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หมายถึง
กระบวนการความสั มพั นธ ระหว งภาครั ฐ ภาคสั งคม ภาคเอกชนและประชาชนทั่ วไปในการที่ จะทํ าให
การบริหารราชการแผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได
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การบริหารประเทศที่ดีควรเปนความรวมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหวางรัฐบาลประชาธิปไตยและฝายสังคม
เอกชน องคการที่ไมใชหนวยงานรัฐ (NGOs) โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวม ความโปรงใส ตรวจสอบได
การรวมมือกันกําหนดนโยบายและการจัดการตนเอง ของภาคทางสังคมเพิ่มมากขึ้นเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเปนธรรมมากขึ้น
ชัยอนันต สมุทวาณิช (2541 : 3) ไดใหความหมายการบริการกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ
สะอาด โปรงใส โดยใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก
เสนห จามริก (2541 : 8) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
หมายถึงระบบการปกครองที่อํานาจรัฐสะทอนและสนองตอบตอปญหาความตองการของคนสวนใหญ ซึ่งจะ
เห็นวามีตัวละครในดานหนึ่ง คือ อํานาจรัฐ และอีกดานหนึ่งคือคนสวนใหญของประเทศการที่จะทําให มี
การปกครองที่ดีรัฐตองตอบสนองความตองการของคนสวนใหญโดยตองมีตัวเชื่อมก็คือ ประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน ถาไมมีตัวเชื่อมสองตัวนี้ Good Governance ไมสามารถเกิดการสราง การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ไดตามที่ตองการ
2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2544 : 2) ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีสําหรับหนวยงานราชการ โดยมุงเนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการ
ประชาชนเป นสิ่ งสํ าคั ญ ให หน วยงานราชการนํ าหลั กการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องและสั งคมที่ ดี ไปใช
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ประกอบดวยหลักการ 6 ประการดังนี้
1. หลักการมีส วนร วมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่
ประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน (Equity) ไมวาจะเปนโอกาสใน
การเขารวมทางตรงหรือทางออมผานกลุมผูแทนราษฎรโดยชอบธรรม มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมี
ส ว นร ว มอย างเสรี นี้ ร วมถึ งการให เ สรี ภ าพแก สื่ อมวลชน และให เ สรี ภ าพแก ส าธารณชนในการแสดง
ความคิดเห็นคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่สาธารณะชนจะมีสวนรวม คือ การมีรูปแบบการปกครองและ
บริหารงานที่มีการกระจายอํานาจ (Decentralization)
2. หลักความสุจริตและโปรงใส (Honesty and Transparency) คือกลไกการบริหาร
ที่มีความสุจริ ตโปรงใส ซึ่ งรวมถึงการมี ระบบกติ กาและการดํ าเนิ นงานที่เป ดเผยตรงไปตรงมาประชาชน
สามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารไดอยางเสรีเปนธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่
ผูเกี่ยวของทั้งหมดไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแล และประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามผลได
3. หลักพันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาท
หนาที่ ที่มีตอสาธารณชนโดยมีการจัดองคกร หรือการกําหนดกฎเกณฑที่เปนการดําเนินงานเพื่อสนองตอบ
ความต องการของกลุ มต าง ๆ ในสั งคมอยางเป นธรรม ในความหมายนี้จะรวมถึ งการที่ มี Bureaucracy
Accountability และ Political Accountability ซึ่งจะมีความหมายที่มากกวาความรับผิดชอบเฉพาะตอ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ กลุ ม ผู เ ป น ฐานเสี ย งที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ทางการเมื อ งแต จ ะครอบคลุ ม ถึ ง พั น ธะ
ความรับผิดชอบที่มีตอสังคมโดยรวมการที่จะมีพันธะรับผิดชอบตอสังคมเชนนี้หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ
ตองพรอมและสามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ
และการใช ทรัพยากรสาธารณะซึ่งคุณลั กษณะของความโปรงใสของระบบจึงเปนหั วใจสําคัญในการสราง
Accountability
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4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือเปนกลไกที่มีองคประกอบ
ของผูที่เปนรัฐบาลหรือผูที่เขารวมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรมเปนที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม
ไมวาจะโดยการแต งตั้งหรือเลือกตั้ง แตจะตองเปนรั ฐบาลที่ได รับการยอมรับจากประชาชนวามีความสุจริ ต
มีความเที่ยงธรรมและมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได
5. หลักเกณฑที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ
กรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมสําหรับกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑมีการบังคับใชและสามารถใชได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนกฎเกณฑที่ชัดเจนซึ่งคนในสังคมทุกสวนเขาใจ สามารถคาดหวังและรูวาจะเกิดผล
อยางไร เมื่อดําเนินการตามกฎเกณฑของสังคมจะเปนหลักประกันความมั่นคง ความศรัทธา และความเชื่อมั่น
ของประชาชน
6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เปนกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการทํางาน การจัดองคกร และการจัดสรรบุคลากร
และมีการใชทรัพยากรสาธารณะตาง ๆ อยางคุมคาและเหมาะสม ซึ่งมีการดําเนินการใหสาธารณะที่ให
ผลลัพธเปนที่นาพอใจและกระตุนการพัฒนาของสังคมในทุกดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศไทย (2541 : 6) ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เพื่อประโยชนของ
ประชาชน ดังนี้

ใชอํานาจเปนธรรม

6.1 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1) การทํางานอยางมีหลักการและความรับผิดชอบตรวจสอบได
2) การทํางานที่มีความยุติธรรมมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
3) การทํางานที่ ใหประชาชน ชุ มชนมีสวนรวมหรือตระหนักในอํ านาจของตนเอง

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
4) มีความรับผิดชอบในกฎเกณฑ โดยการตัดสินใจจากกฎเกณฑตองมีความ
ยุติธรรมชัดเจนอธิบายไดดวยหลักความเปนจริง
5) มีความชอบธรรมในอํานาจและเปดเผย
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6) การมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและประหยัดในการดําเนินการและปฏิบัติงาน
6.4 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมีองคประกอบ 3 ประการ
1) มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบดวยการปฏิบัติ
2) มีการทําประชาพิจารณตอบขอซักถามสาธารณะเปนครั้งคราว
3) มีการกระจายอํานาจการบริหารจากผูบริหารสูชุมชน
ในการกํากับดูแลการบริหารทรัพยสินสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2546 : 43 - 56) ไดกลาวถึง การบริหารตามหลักการ
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี 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 การบริ ห ารราชการเพื่อใหเ กิดประโยชนสุขแกป ระชาชน การบริห าร
ราชการเพื่ อให เ กิ ดประโยชน สุ ขแก ป ระชนชน หมายถึง การปฏิบัติร าชการที่มีเปาหมาย เพื่อใหเกิ ด
ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวมโดยถือวา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ ดังนี้
1. การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อเปาหมายดังกลาว
ขางตนและสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ
2. การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได
3. กรณีที่ภ ารกิจ ใดสงผลกระทบตอประชาชนตอ งรับ พิจ ารณาความเห็น และ
ชี้แจงใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากขึ้น
4. ขา ราชการตอ งรับ ฟง ความคิด เห็น และความพึง พอใจของสัง คมและ
ประชาชนผูรับบริการเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสม
5. กรณีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขโดยเร็ว
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่
เปนรูปธรรมซึ่งจะสามารถสะทอนผลงานวามีความสอดคลองเปนแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคที่
กําหนดขึ้นไว และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับทรัพยากรที่ใชไปอยางมีประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการเพื่อใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ โดยใหสวนราชการกําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงคที่จะชี้วัดผลลัพธ
ของงานได ดังนี้
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1. การปฏิบัติงานของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทําได
อยางชัดเจนโดยดําเนินการ ดังนี้
1.1 ภารกิจตาง ๆ ตองมีแผนปฏิบัติงานขึ้นไวลวงหนา
1.2 แผนปฏิบัติงานตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลางบประมาณที่จะตองใช
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
1.4 กรณีที่มีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองปรับแกไขแผนใหเหมาะสม

2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีแนวทางดังนี้
2.1 กรณี หลายสวนราชการมีภ ารกิจเกี่ยวของสัมพันธกัน ใหสวนราชการ โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการบริหารจัดการ (การวางแผน + การใชทรัพยากร + การดําเนินการ) เกิด
ผลสําเร็จ ในภารกิจตามเปาหมายที่เปนเอกภาพเดียวกัน
2.2 เนื่ องจากมีการบริห ารราชการแบบบูร ณาการจังหวัดและในตางประเทศ
จึงใหสวนราชการทุกแหงมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หัวหนาคณะผูแทน
ในตางประเทศ โดยใชการมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
3. การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
3.2 ตองสามารถประมวลผลความรูนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ
3.3 ตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม
3.4 ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการ
4. ความตกลงในการปฏิบัติงานโดยกําหนดใหมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) ระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละ
เรื่อง ดังนี้
4.1 ความตกลงระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง
4.2 ความตกลงระหวางปลัด กระทรวงกับ อธิบ ดี หรือผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ ที่
ตองรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผน
5. การกําหนดแผนบริหารราชการ กําหนดใหจัดทําแผนตางๆ ดังนี้
5.1 แผนบริหารราชการแผนดิน เปนแผนการบริหารที่รัฐบาลมีระยะเวลา 4 ป
ซึ่งแปลงมาจากนโยบายรัฐบาล โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือสํานักงบประมาณเปนผูจัดทํา โดย
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ตองจัดทําภายใน 90 วัน นับแตวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวเปนแผนพัฒนาชาติมีผลผูกพันทุก
สวนราชการตองนําไปปฏิบัติ
5.2 แผนนิติบัญญัติ เปนการจัดทําแผนดานกฎหมายที่จะตองจัดใหมีหรือแกไข
เพิ่มเติมกฎหมาย โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมกันเปน
ผูจัดทําแผนนิติบัญญัติแลวทุกสวนราชการที่เกี่ยวของนําไปจัดทํากฎหมายตอไป
5.3 แผนปฏิ บั ติ ร าชการเป น แผนงานทุ ก ส ว นราชการที่แ ปลงจากแผนบริ ห าร
ราชการแผนดิน โดยจัดทําเปน 2 ระยะ คือ
1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
2) แผนปฏิบัติราชการประจําป
3) ความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี
หัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม
หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ
กําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1. หลักความโปรงใส ตองมีการประกาศเปาหมาย แผนงาน เวลา งบประมาณที่ใช
และเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
2. หลักความคุมคา
2.1 ตองจัดทําบัญชีตนทุนและรายจายตอหนวยของการบริการสาธารณะเพื่อใช
สําหรับเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธ
2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหมีหนาที่
ตรวจสอบความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ
2.3 การจัดซื้อจัดจางตองกระทําโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม
3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
3.1 กรณี ที่ส ว นราชการใหค วามเห็ น ชอบ อนุญ าตระหว างกัน ต องดําเนิน การ
ภายใน 15 วัน เวนแตไดประกาศไวลวงหนาวาตองเกิน 15 วัน เพราะตองปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย
ถาเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลาขาราชการที่เกี่ยวของของสวนราชการที่ตองเปนผูใหความเห็นชอบหรือ
อนุมัติตองรับผิดชอบ
3.2 การวิ นิ จฉั ยชี้ขาดปญหาสวนราชการตองพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็ วหลี กเลี่ ยง
การแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
3.3 กรณี ที่ เ ป น การพิ จ ารณาในรู ป แบบคณะกรรมการให มี ผ ลผู ก พั น ผู แ ทน
สวนราชการแมจะมิไดเขารวมประชุม และตองมีการบันทึกฝายขางนอยไวดวย
3.4 การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษรถาดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งนั้นไว
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
1.1 สวนราชการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูดําเนินการเรื่องนั้น ๆ โดยตรง
และใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1.2 ส ว นราชการตองจัดใหมีห ลักเกณฑการควบคุม ติดตามกํากับ ดูแลการใช
อํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบและผูมอบ
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1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะกําหนดหลักเกณฑ การกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน ใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได
1.4 ส ว น ร า ช ก า ร แ ต ล ะ แ ห ง จั ด ทํ า แ ผ น ภู ม ิ ขั ้ น ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า
การดํา เนิ น การเพื่อเปดเผยใหประชาชนตรวจสอบได
2. การจัดตั้งศูนยบริการรวม
2.1 กระทรวงตองจัดใหมีศูนยบริการรวม
2.2 กระทรวงตองจัดใหมีเจาหนาที่ และแบบพิมพที่จําเปนในศูนยบริการรวมและ
พรอมใหบริการประชาชนอยางครบถวน
2.3 หากศูนยบริการรวมมีปญญา อุปสรรคในการดําเนินการเพราะกฎระเบียบ
วิธีการใหสวนราชการแจง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อเสนอปรับปรุงตอไป
2.4 การจัดตั้งศูนยบริการรวมของกระทรวงใหรวมทั้งจังหวัดและอําเภอดวย
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
1. การทบทวนภารกิจ
1.1 สว นราชการทบทวนภารกิ จ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการกํ า หนดเพื่ อ ตรวจสอบว า ภารกิ จ ใดมี ค วามจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การต อ ไปหรื อ ไม ห ากเห็ น ควร
เปลี่ยนแปลงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงอํานาจหนาที่
1.2 กรณีที่คณะกรรมการการพัฒ นาระบบราชการวิเคราะหความจําเปน ของ
ภารกิ จ ส ว นราชการใดแล ว อาจเสนอคณะรัฐ มนตรีการปรับ ปรุงภารกิจ อํา นาจหนาที่โ ครงสรางหรื อ
อัตรากําลัง
2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
2.1 สวนราชการมีหนาที่สํารวจและทบทวนกฎระเบียบเพื่อยกเลิกปรับปรุง หรือ
ใหมีขึ้นใหมเพื่อใหทันสมัย ลดภาระของประชาชนโดยรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
2.2 สํ า นั กคณะกรรมการกฤษฎีกามีห นาที่ตรวจสอบ กฎระเบีย บของทุกสว น
ราชการถาไมเหมาะสมทันสมัยหรือเปนภาระใหเสนอแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกหากสวนราชการไมเห็น
ดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
หมวด 7 การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
1. การกํ า หนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านส ว นราชการที่ มี ภ ารกิ จ การให บ ริ ก าร
ประชาชนหรือตองติดตอประสานงานกับสวนราชการดวยกัน และตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบทั่วกัน ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตรวจสอบงานเสร็จตามเวลาที่
กําหนด และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถพิจารณากําหนดเวลาแลวเสร็จไดหากเห็นวาไม
เหมาะสม
2. การจัดระบบสารสนเทศ
2.1 สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดใหมีระบบสื่อสารสนเทศกลาง
3. การรับฟงขอรองเรียน
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มีกําหนดเวลาชัดเจน

3.1 สวนราชการตองจัดใหมีการตอบคําถามเกี่ยวกับงานใหบริการประชาชนและ

3.2 สวนราชการที่ไดรับคํารองเรียนขอเสนอแนะความคิดเห็นจากประชาชนตอง
ดําเนินการใหลุลวงและแจงขอมูลใหผูแจงทราบ
3.3 สวนราชการที่ออกกฎใหสวนราชการอื่นปฏิบัติ มีหนาที่ตองตรวจสอบวากฎ
นั้นเปนอุปสรรค ยุงยาก ซ้ําซอน ลาชาหรือไม เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมและถาไดรับการรองเรียนจากสวน
ราชการหรือที่ราชการใหผูออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจงผลใหทราบ
4. การเปดเผยขอมูล
4.1 สวนราชการตองเปดเผยขอมูลการปฏิบัติราชการใหทราบ เวนแตกรณีที่เปน
ความลับเพื่อความมั่นคงรักษาความสงบเรียบรอยคุมครองสิทธิของประชาชน
4.2 สวนราชการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง
สัญญา เวนแตขอมูลที่ไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. การประเมินผล โดยผูประเมินอิสระเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจ
ผูรับบริการและความคุมคาในภารกิจ
2. การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการเฉพาะตัวกับสวนประโยชนของหนวยงาน
4. หากผลการประเมิ น ส ว นราชการดี ให มีก ารจั ด สรรเงิ น เป น เงิ น รางวั ล การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเปนเรื่องทั่วไป เชน การใหอํานาจคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจกําหนดใหสวนราชการปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได
จากแนวคิ ดและความเห็ นของนั กวิ ชาการและหน วยงานที่ เกี่ยวของกั บเศรษฐกิ จ และ
การเมื อ งการปกครองดั ง กล า วข า งต น สรุ ป ได ว า การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี เ ป น
การบริหารงานที่มุงใหเกิ ดประโยชนสุ ขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีป ระโยชนและ
เกิดความคุมคา ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิดความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
เหตุการณ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สํ าหรับการวิจั ยครั้งนี้ การบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี
ที่เ ทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ จ ะนํ าไปใช คื อ การบริห ารงานที่มุงใหเกิดประโยชนสุขแกป ระชาชนอยางมี
เปาหมาย เพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ของสังคมสวนรวม โดยถื อวาประชาชนเปนศูนยกลางของการไดรับบริการจากรัฐบาลปฏิบัติภารกิ จของ
เทศบาลตองเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได ภารกิจใดที่สงผลกระทบตอประชาชนตองรับ
พิจารณาและชี้แจง ใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากขึ้นรวมตลอดถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของ
สังคมและประชาชน เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น
2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น
ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมาย ซึ่งสวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการ
ที่สําคัญคลายคลึงกันจะตางกันบางก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยอยซึ่งสามารถพิจารณาได ดังนี้
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อีไมล เจ ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989 : 116) ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นไววา
หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองที่อยูระดับจากรัฐซึ่งกอตั้งโดยกฎหมาย และมีอํานาจอยางเพียงพอ
ที่จะทํากิจกรรมในทองถิ่นไดดวยตนเองรวมทั้งอํานาจจัดเก็บภาษี เจาหนาที่หนวยการปกครองทองถิ่น
ดังกลาวไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งโดยทองถิ่นใดก็ได
แฮรีส จี มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984 : 574) นิยามวา การปกครองทองถิ่น
หมายถึง การปกครองซึ่งหนวยงานปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งแบบอิสระเพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหาร
การปกครองท อ งถิ่ น มี อํ า นาจอิ ส ระพร อ มความรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง ตนสามารถที่ จ ะใช ไ ด โ ดยปราศจาก
การควบคุมของหนวยงาน การบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาค แตทั้งนี้หนวยการปกครองทองถิ่น
ยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหม ๆ แตอยางใด
เดเนี ย ล วิท (Danial Wit, 1967 : 101-103) นิย ามวา การปกครองท อ งถิ่ น หมายถึง
การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจการปกครองรวมกันทั้งหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหารทองถิ่นตาม
หลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่นแลว รัฐบาลของทองถิ่น จึงจําเปนตองมี
องคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของ
รัฐบาลมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน
วิลเลี่ยม วี ฮอลโลเวย (William V. Holloway, 1958 : 101-103) นิยามคําวา การปกครอง
ทองถิ่น หมายถึง องคการที่มีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว มีอํานาจการปกครอง
ตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาทองถิ่นที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน
จอหน เจ คลารก (John J. Clark, 1957 : 87 - 89) นิยามวาการปกครองทองถิ่น หมายถึง
หนวยการปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ใดใดโดยเฉพาะและ
หนวยการปกครองดังกลาวนี้จัดตั้งและอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง
วินเลี่ยม เอ รอบสัน (William A. Robson, 1953 : 574) นิยามวา การปกครองทองถิ่น
หมายถึ ง หน วยการปกครองซึ่ งรั ฐไดจั ดตั้งขึ้นและใหอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตาม
กฎหมาย (Legal Rights) และตองมีองคกรที่จําเปนในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ
โกวิทย พวงงาม (2550 : 13) สรุปวาการปกครองทองถิ่น หมายถึง การที่องคกรหนึ่งที่
อาณาเขตของตนเองมี ป ระชากรและมี ร ายได ต ามที่ ห ลั ก เกณฑ กํ า หนด โดยมี อํ า นาจและมี อิ ส ระใน
การปกครองตนเอง มี ก ารบริ ห ารการคลั ง ของตนเอง รวมทั้ งมี อํ า นาจหน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารในด า นต า งๆ
แกประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกลาวจะมีสวนรวมในการบริหารและปกครองตนเอง อาทิ การมี
สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในชุมชน หรือการมีสวนรวมในการบริหารและปกครองตนเอง โดย
ผานตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง เชน การมีสภาทองถิ่น เปนตน
วิ ช ชุ กร นาคธน (2549 : 2) กลาววา การปกครองท องถิ่ น คือส ว นหนึ่ ง ของ
การปกครองประเทศ โดยรัฐบาลกระจายอํานาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแกไขปญหาตาง ๆ
ของชุมชนทองถิ่น โดยมีกฎหมายใหอํานาจใหดําเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอยางที่จําเปน
และเกิดประโยชนตอทองถิ่น ทั้งนี้ภายใตหลักของความยืดหยุน คลองตัวและสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น โดยมีองคกรทางการบริหารของทองถิ่นนั้นเองเปนผูดําเนินการ มิใชการบริหารจัดการโดย
องคกรเจาหนาที่ของรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยูในสวน
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นครินทร เมฆไตรรัตน (2547 : 22) ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง
การปกครองซึ่ งราชการส ว นกลางได ม อบอํ านาจในการปกครองและบริ ห ารกิจ การงานให แกอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในขอบเขตอํานาจหนาที่ และพื้นที่ของตนที่กําหนดไวตามกฎหมาย โดยอิสระตาม
สมควรราชการสวนกลางเปนเพียงหนวยคอยกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการไป
ดวยความเรีย บรอยหรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองท องถิ่นคือการกระจายอํานาจของราชการส วนกลาง
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ไดปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปนอิสระตางหากจาก
การปกครองของราชการสวนกลางที่ใหอํานาจแกประชาชนในทองถิ่นไดปกครองตนเอง
วุฒิสาร ตันไชย (2547 : 1) ใหทัศนะวา การปกครองทองถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลาง
ได ก ระจายอํ า นาจไปให ห น ว ยการปกครองท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น องค กรที่ มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย มี พื้ น ที่ แ ละ
ประชากรเป น ของตั ว เอง โดยองค กรดั งกล าวจะต องมี อํ านาจอิ สระ (Autonomy) ในการปฏิ บั ติ อย าง
เหมาะสม การมอบอํ านาจจากสวนกลางมีวั ตถุประสงค เพื่อใหประชาชนในท องถิ่นไดเข ามามี ส วนร วมใน
การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของการปกครองระบบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนการมีสวนรวมใน
การเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม แมวา
การปกครองทองถิ่นจะมีอิสระในการดําเนินงาน แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง
จรูญ สุภาพ (2531 : 146 - 147) ใหนิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการ
ปกครองซึ่งประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรื่องที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้น มักมีวัตถุประสงคที่
จะเป ด โอกาสใหป ระชาชนได มีสว นปกครองตนเอง สามารถมีองคการในทางการปกครองที่จ ะสราง
ความเจริ ญ ให กับ ท องถิ่ น ตลอดจนการบําบัดทุ กข บํารุง สุขใหแก ป ระชาชนในเขตการปกครองนั้น ๆ
สวนใหญการปกครองทองถิ่นมักจะเปนนิติบุคคล อาจประกอบดวย ผูแทนราษฎร ตั้งเขามาเพื่อปฏิบัติตาม
กําหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณเปนของตนเอง
โดยสรุ ป แล ว การปกครองท องถิ่ น คื อการที่ รั ฐ บาลกลางให อํ านาจและกระจายอํ า นาจ
การบริหารงานของทองถิ่น โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับภาระงานตาง ๆ และ
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การมีสวนรวมใน
การดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของทองถิ่น รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะของทองถิ่น
2.4.2 หลักการของการปกครองทองถิ่น
จากเนื้อหาที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับความหมายของการปกครองทองถิ่น ไดมีนักวิชาการ
หลากหลายทานทั้งตางประเทศและในประเทศใหความหมายหรือนิยามตาง ๆ เอาไว โดยสามารถประมวล
เปน “หลักการปกครองทองถิ่น” ในสาระสําคัญได ดังนี้
1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ
จํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เชน หนวยการปกครองทองถิ่นของไทยจัดเปน กรุงเทพมหานคร
เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา
2. ตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม กลาวคือ
อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอควรเพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
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ของหนวยการปกครองทองถิ่ นอย างแทจริ ง หากมี อํานาจมากเกิ นไปไมมีขอบเขต หนว ยการปกครอง
ทองถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความมั่นคงของรัฐบาล อํานาจของทองถิ่นมี
ขอบเขตแตกตางกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถิ่นนั้นเปน
สําคัญ รวมทั้งเปนนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถิ่น
ระดับใดจึงจะเหมาะสม
3. หนวยการปกครองทองถิ่นตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดําเนินการ
ปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบงเปน 2 ประเภท คือ
3.1 หนวยการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับประชาชนใน
ทองถิ่นนั้น ๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล เปนตน
3.2 สิ ท ธิ เ ป น หลั ก ในการดํ า เนิ น การบริ ห ารท อ งถิ่ น คื อ อํ า นาจในการกํ า หนด
งบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้นๆ
4. มี องค กรที่ จํ า เป นในการบริห ารและปกครองตนเอง คือ มีองคกรฝายบริห ารและ
องค ก รฝา ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เช น การปกครองทองถิ่น แบบเทศบาลมี คณะเทศมนตรีเป น ฝา ยบริ ห าร และ
สภาเทศบาลเป น ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ หรื อ ในแบบมหานคร คื อ กรุ ง เทพมหานคร จะมี ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานครเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน
5. ประชาชนในทองถิ่นมีสว นรวมในการปกครองทองถิ่น จากแนวคิดที่วาประชาชน
ในท องถิ่ นเท า นั้ น ที่จ ะรู ป ญ หาและวิ ธี การแกไขของตนเองอยางแทจ ริง หนว ยการปกครองทองถิ่น จึง
จําเปนตองมีคนในทองถิ่นมาบริหารงานเพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการของขุมชนและอยูภายใต
การควบคุมของประชาชนในทองถิ่น นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถิ่นเขาใจระบบและ
กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริง
2.4.3 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น
อุทัย หิรัญโต (2523 : 22) กลาววา ระบบการปกครองส วนทองถิ่นจะต องประกอบดว ย
องคประกอบทั้ง 8 ประการ คือ
1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกํา หนด
เรื ่อ ง การปกครองท องถิ่ น ไว ในรั ฐธรรมนู ญของประเทศ การปกครองท องถิ่ น ในประเทศไทยนั้ น จะมี
ความเขมแข็งกวาการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้น
เปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง
2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และ
ระดับของหนวยการปกครองทองถิ่นมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเชื้อชาติ และ
ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยงาน
การปกครองทองถิ่นออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ
3. การกระจายอํานาจหนาที่ การที่จะกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ
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4. องคการนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ
มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ๆ
5. การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชน
ในท องถิ่ น นั้ น ๆ ทั้ ง หมดหรื อบางส ว น เพื่อแสดงถึ งการเขา มีสว นรว มทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชนโดยเลือกผูบริหารทองถิ่นของตนเอง
6. อิ ส ระในการปกครองท อ งถิ่ น สามารถใช ดุ ล พิ นิ จ ของตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ การ
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไม ตองขออนุมั ติจ ากรัฐ บาลกลางและไมอ ยูในสายการบั งคับ บัญ ชาของ
หนวยงานราชการ
7. งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายไดการจัดเก็บ ภาษีตามขอบเขต
ที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บเพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทะนุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
ตอไป
8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อไดรับการจัดตั้งขึ้นแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐ
เพื่อประโยชนและความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของ
หนวยการปกครองทองถิ่น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะกลายเปนรัฐอธิปไตย (อนันต อนันตกูล อางใน
ชูวงค ฉายบุตร, 2539 : 31)
จากการทบทวนองคประกอบการปกครองทองถิ่น สามารถสรุปไดวา เปนองคกรในชุมชน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายสวนกลาง มีขอบเขตพื้นที่ปกครองที่กําหนดไวแนนอน มีสถานภาพเปนนิติบุคคล
จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมทั้งในดานการคลัง การจัดเก็บภาษี การหารายได
ตามที่กฎหมายกําหนด การจัดทํางบประมาณดวยตนเอง รวมถึงการกําหนดนโยบายภายใตการควบคุม
ของรัฐและมีการแบงองคกรเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายผูบริการทองถิ่นและฝายสภาทองถิ่น โดยประชาชนใน
ทองถิ่น มีสวนรวมในการปกครองตั้งแตขั้นตอนการเลือกตั้งคณะผูแทน ซึ่งประกอบดวยคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่น รวมถึงการมี ส วนร วมในการดําเนิน กิจกรรมและติดตามตรวจสอบการทํางานขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐ บาล เปน สิ่งที่เห็น ไดชัดวาในการบริห ารประเทศ จะตอง
อาศัยเงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจากภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไม
เพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถิ่น หนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่นได
2. เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต องการของประชาชนในท อ งถิ่ น อย างแท จ ริ ง เนื่ อ งจาก
ประเทศมีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางกัน การรอรับ
การบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที่แทจริงและลาชา หนวยการปกครอง
ทองถิ่นที่มีประชาชนในทองถิ่นเปนผูบริหารจึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได
3. เพื่อความประหยัด โดยที่ทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ
ประชาชนก็ตางไปด วย การจัดตั้งหนวยปกครองท องถิ่น ขึ้นจึ งมีความจํ าเปน โดยใหอํานาจหนว ยการ
ปกครองทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการบริหารกิจการ
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ของทองถิ่นทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับทองถิ่นทั่วประเทศเปนอันมาก
และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ
4. เพื่ อ ให ห น ว ยงานการปกครองท อ งถิ่ น เป น สถาบั น ที่ ใ ห ก ารศึ ก ษาการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยแกประชาชน จากการที่การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การปกครองตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทําหนาที่ฝายบริหาร
หรื อฝ ายนิ ติบั ญญั ติ การปฏิ บั ติห น า ที่ ที่แตกตางกัน นี้ มีสว นในการสงเสริมการเรีย นรูถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)
2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญหลายประการตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. การปกครองท อ งถิ่ น คื อ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย (Basic
Democracy) เพราะการปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบัน ฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน
ให ป ระชาชนรู สึ ก ว า ตนมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ส ว นได ส ว นเสี ย ในการปกครอง การบริ ห ารท อ งถิ่ น เกิ ด
ความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่นที่ตนอยูอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธา
เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ
ฝายบริหารการเลือกตั้งจะเปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลพินิจเลือกผูแทนที่เหมาะสม สําหรับผูที่ไดรับ
เลื อ กตั้ ง เข า ไปบริ ห ารกิ จ การของท อ งถิ่ น นั บ ได ว า เป น ผู นํ า ในท อ งถิ่ น จะได ใ ช ค วามรู ค วามสามารถ
บริหารงานทองถิ่น เกิดความคุนเคยมีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสูการมี
สวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป
2. การปกครองสวนทองถิ่น ทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจักการปกครองตนเอง (SelfGovernment) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งคือ การปกครองตนเองมิใชเปน
การปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ซึ่งผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่นโดยอาศัยความรวมมือรวมใจ
จากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตางๆ เชน เปด
โอกาสให ป ระชาชนออกเสี ย งประชามติ ให ป ระชาชนมี อํ า นาจถอดถอน ซึ่ ง จะทํ า ให ป ระชาชนเกิ ด
ความสํานึกในความสําคัญของตนตอทองถิ่น ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไข
ปญหาของทองถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถิ่นอยางแทจริงหรือ
การกระจายอํานาจไปในระดับต่ําสุด ซึ่งเปนฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
3. การปกครองทองถิ่น เปน การแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจําเปน บาง
ประการ ดังนี้
ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอย างกวางขวาง นับ วันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจาก
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแตละปตามความเจริญเติบโตของบานเมือง
- กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่นนั้นไมเกี่ยวพันกับทองถิ่นอื่น และไมมีสวนได
สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวมจึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง
4. การปกครองทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมาย และ
มีป ระสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากท องถิ่ น มีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน
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ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ
ความต อ งการของประชาชนก็ ต อ งเป น ผู ที่ รู ถึ ง ป ญ หาและความต อ งการของประชาชนเป น อย า งดี
การบริหารงาน จึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู นํ า หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น ย อ มเรี ย นรู ป ระสบการณ ท างการเมื อ ง การได รั บ เลื อ กตั้ ง
การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย
6. การปกครองส ว นทองถิ่น สอดคลองกับ แนวความคิดในการพัฒ นาชนบท แบบ
พึ่งตนเอง การปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง
คือ การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถิ่นอยางเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมาจาก
การริเริ่มชวยตนเองของทองถิ่นทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระใน
การปกครองตนเอง (อนันต อนันตกูล, 2521)
2.4.6 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ควรจะตองพิจารณาถึงกําลังเงิน
กํ า ลั ง งบประมาณ กํ า ลั ง คน กํ า ลั ง ความสามารถของอุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช และหน า ที่
ความรับผิดชอบควรเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริง หากเกินกวาภาระ หรือนโยบายที่
รั ฐ บาลต อ งการความเป 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 ยน การศึ กษาในระดับ อุ ดมศึกษา การกําหนดหนาที่ความรับ ผิดชอบใหห นว ยงานปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการมีขอพิจารณา ดังนี้
1. เป น งานที่ เ กี่ ย วข องกับ สภาพแวดลอมของทองถิ่น และงานที่เกี่ย วกับ การอํานวย
ความสะดวกในชีวิตความเปนอยูข องชุมชน ไดแก การจัดทําถนน สะพาน สวนหยอม การกําจัดขยะมูลฝอย
2. เปนงานที่เกี่ยวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชน งานดับเพลิง
3. เปนงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถิ่นมาก
เชน การจัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา
4. เปนงานที่เกี่ยวกับพาณิชยทองถิ่น เปนงานที่หากปลอยใหประชาชนดําเนินการเอง
อาจไมได รับผลดีเท าที่ควรจะเปน จัดให มีโรงจํานํ า การจัด ตลาดและงานตางๆ ที่มีรายไดโดยสามารถ
เรียกคาบริการจากประชาชน
2.4.7 การปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล
เทศบาลถือวาเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญ
และใช ใ นการบริ ห ารเมื องเป น หลั ก ซึ่ งหลายประเทศประสบความสําเร็ จ ในการใช “เทศบาล” เป น
เครื่องมือที่สําคัญในการปกครองประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย สําหรับสังคมไทย
เทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึง
ปจจุบัน (พ.ศ. 2561) เกือบ 85 ปแลว
1. ความเปนมา
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พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถิ่น และมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวยการจัดระเบียบ
บริหารปกครองตนเองของเทศบาล
พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล
พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหง ขึ้นเปนเทศบาล และไดมีการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาวอยูเปนระยะ เชน ในป พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใชแทนกฎหมายเกา
ทั้งหมดและไดมีการใชกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติหมวดวาดวยการปกครองทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 ได มีการปรับ ปรุงแกไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ. 2542 เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542
2. หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถิ่น
ใดขึ้นเปนเทศบาลไว 3 ประการ ไดแก
1. จํานวนของประชากรในทองถิ่นนั้น
2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามที่
กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถิ่น
3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถิ่นนั้นวา
จะสามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด
จากเกณฑดังกลาวขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลขึ้นได 3 ประเภท ดังนี้
1. เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตําบลไว
อยางกวาง ๆ ดังนี้
1.1 มี ร ายได จ ริ ง โดยไม ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ในป ง บประมาณที่ ผ า นมา ตั้ ง แต
12,000,000 บาท ขึ้นไป
1.2 มีประชากรตั้งแต 7,000 คน ขึ้นไป
1.3 ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถิ่นนั้น
สําหรับในกรณีที่มีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหา
ชุมชนแออัด การอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาทองถิ่นหรือการสงเสริมการปกครองทองถิ่นในรูปเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหงได หรือกรณีที่
จังหวัดเห็นวาสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลได ก็ใหจังหวัดรายงาน
ไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลได โดยใหจังหวัด
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปน พรอมทั้งสงขอมูลความเหมาะสมไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดวย
2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้
2.1 ทองที่ที่เปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองได
โดยไมตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอื่นๆ ประกอบ
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2.2 ส ว นท องที่ ที่มิใชเปน ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเปน เทศบาลเมือง
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
สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี
สําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาที่อีกสวนหนึ่ง
เรียกวา พนักงานเทศบาล
1) สภาเทศบาล
ทํา หน าที่ เป นฝ ายนิติบัญ ญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปน
วิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยูในตําแหนงไดคราวละ 5 ป (ปจจุบันมีการแกไขใหอยูในวาระ
คราวละ 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 มี ป ระธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ ง โดยให
ผูวาราชการแตงตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กลาวคือ ใหผูวาราชการจังหวัด
เปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วันนับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จ สิ้น
แลวใหสมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกดวยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภา
เทศบาลไม ไ ด ประธานสภามี ห น า ที่ ดํ า เนิ น กิ จ การของสภาเทศบาลให เ ป น ไปตามระเบี ย บข อ บั ง คั บ
การประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาในกิจการภายนอก
2) คณะเทศมนตรี
ฝายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแก คณะเทศมนตรีซึ่งอํานาจในการบริหารงาน
อยู ที่คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ส มาชิกสภาเทศบาลมีม ติ
เห็นชอบซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2- 4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ
ก. กรณีที่เปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีได 2 คน ซึ่งเมื่อ
รวมนายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลว มีจํานวน 3 คน
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ข. กรณีที่เปนเทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีได 4 คน ซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรี
เปนคณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 5 คน สําหรับเทศบาลเมืองที่มีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาท
ขึ้นไป ใหมีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
3) พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลเปนเจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเปนภารกิจ
ประจําสํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน
อยางใกลชิดเพราะหนาที่ของเทศบาลนั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งในเรื่อง
งานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งนับวาเปน
ภาระหนาที่ที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นมาก ซึ่งตางกับคณะเทศมนตรีที่วาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบ
และภารกิจในลักษณะของการ “ทําอะไร” สวนการ “ทําอยางไร” ก็จะเปนหนาที่ของพนักงานเทศบาล
โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ
4. โฉมหนาเทศบาลในยุค 2000
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดโครงสรางเทศบาลใหมี
องคประกอบ ดังนี้
1. โครงสรางใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง ภายหลังที่สมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบวาระ หรือมีเหตุตองยุบสภาไป
2. เทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวา เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะ
เทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหง
จึงกลาวไดวา เทศบาลใดจะใชโครงสรางแบบคณะรัฐมนตรีก็จะมีโครงสรางดังที่ไดกลาวไว
แลวขางตน แตหากเทศบาลใดใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงและคณะผูบริหารจะประกอบดวยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการแตงตั้งของ
นายกเทศมนตรีตามจํานวน ดังนี้
เทศบาลตําบล
ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน
เทศบาลเมือง
ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน
เทศบาลนคร
ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน
และกฎหมายไดใหอํานาจนายกเทศมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีอีกดวย
อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ระบุวา วันที่ 1 มกราคม 2550 เปน
ตนไป ก็จะจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงทุกแหงหรือจะใชโครงสรางแบบใหสมาชิกสภา
เทศบาลเปน 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 อยกว า หนึ่ งในสี่ ของจํ า นวนผู มีสิ ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ยื่น คํารองตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหจัดใหมีการลงประชามติ ทั้งนี้ การยื่นคํารองดังกลาวตองดําเนินการ
ภายใน 360 วัน กอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูขณะนั้น และจะกระทําในวาระของ
สภาเทศบาลนั้นไดเพียงครั้งเดียว
นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(1) กํ าหนดนโยบายไมขั ดต อกฎหมายและรั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารราชการของ
เทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แต ง ตั้ ง และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
5. อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล
ปกติสภาเทศบาลจะทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. อํานาจในการตราเทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ คือ กฎขอบังคับของทองถิ่น ซึ่งมีผลใชบังคับไดเฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ
เทานั้น โดยสภาเทศบาลเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอตัวบทกฎหมาย
ในกรณีตอไปนี้
ก. เพื่ อปฏิบัติ การใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในกฎหมายวาดว ย
เทศบาล
ข. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใชอํานาจตราเทศบัญญัติ
เพื่อปฏิบัติการไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ
สําหรับการพิจ ารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ถือวาเปน การใชอํานาจ
สู ง สุ ด ในการควบคุ ม ถ า หากร า งดั ง กล า วไม ไ ด รั บ การเห็ น ชอบจากเทศบาลแล ว นั่ น หมายถึ ง ว า
คณะเทศมนตรีสิ้ นสุด ในหนาที่ (เพราะการไมเ ห็น ดวยของเทศบาลมีความหมายถึ งการไมยอมรับ ของ
ประชาชนในทองถิ่นดวย) โดยมีเงื่อนไขที่นาสังเกตวา ผูวาราชการจังหวัดจะตองเห็นชอบดวย และในกรณีที่
ผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยนั้น การตัดสินใจขั้นสุดทายจะขึ้นอยูกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา
จะดําเนินการอยางไร
สวนในการตราขอบัญญัติทั่วไปจะมีหลักการคลายกัน แตตางกันตรงที่วารางดังกลาว
จะไดรับการวินิจฉัยขั้นสุดทายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวย
2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร
สภาเทศบาลมีอํานาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารใหปฏิบัติหนาที่
ให เ ป น ไปตามระเบี ย บแบบแผนและนโยบายที่กํา หนดไว โดยมีมาตรการควบคุมที่สํา คัญ อยางนอ ย
3 ประการ
2.1 การตั้งกระทูถาม
สมาชิ กสภาเทศบาลมีสิ ทธิที่จ ะตั้ง กระทูถามคณะเทศมนตรีห รื อเทศมนตรีใ น
ข อ ความใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การงานในหน า ที่ ไ ด ถ า หากสมาชิ ก สภาเกิ ด สงสั ย หรื อ มีข อ ข อ งใจเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี หรือเมื่อเล็งเห็นวาการกระทําใด ๆ ของฝายบริหาร
อาจจะก อให เกิ ดความเสีย หายตอ ทอ งถิ่น หรือ ประชาชนในทอ งถิ่น นั้น ทั ้ง นี้น ายกเทศมนตรีห รือ
เทศมนตรีนั้น ๆ จะตองตอบกระทูถามใหสมาชิกสภาหายของใจ แตฝายบริหารมีสิทธิที่จะไมตอบกระทู
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ถามก็ได ถาเห็นวายังไมสมควรตอบเพราะถาหากตอบไปแลวจะเกิดความไมปลอดภัยหรือเสียประโยชนที่
สําคัญของเทศบาล
2.2 การเปดอภิปราย
กฎหมายวาด วยเทศบาลไดให สิทธิ แกส มาชิ กสภาเทศบาล ขอเป ดอภิปรายต อ
คณะเทศมนตรี ห รื อเทศมนตรี คนใดคนหนึ่งได ซึ่งตองเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนิน การที่
กําหนดไว เชน มีขอกลาวหาคณะเทศมนตรีวาปฏิบัติงานไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ละเลยไมปฏิบัติหนาที่
และมีความประพฤติเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง ฯลฯ
2.3 การอนุมัติงบประมาณประจําป
กอนที่จะมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรอบปตอไป คณะเทศมนตรีจะตองเสนอ
งบประมาณประจําปเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลเสียกอน และเมื่อสภาไดอนุมัติแลวจึงจะดําเนินกิจกรรมตาง
ๆ ได การที่กําหนดใหตองเสนอขออนุมัติงบประมาณกอนนั้น เพื่อที่สภาเทศบาลซึ่งถือวาเปนตัวแทนของ
ประชาชนในทองถิ่นนัน้ สามารถควบคุมการจัดหารายไดและการใชจายเงินของฝายบริหารใหเปนไปอยาง
ถู กต อง และตรงกั บ ความต อ งการของทอ งถิ่ น และในกรณีที่ ส ภาเทศบาลพิจ ารณาแลว ลงมติไ มรั บ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําปที่คณะเทศมนตรีเสนอแลว ไมวาจะตองเหตุผลใดก็ตาม
จะมีผลทําใหคณะเทศมนตรีชุดนั้นตองพนจากตําแหนงไป
3. อํานาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะเทศมนตรี
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเทศบาล ไดกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะเทศมนตรี
ไว ว า “ให ผู ว าราชการจั งหวั ดแต งตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาลเป น นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ด ว ย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล”
กลาวโดยสรุป คือ อํานาจในการเห็นชอบแตงตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะ
เสนอการเห็ นสมควรให ผู วา ราชการจั งหวัดแตงตั้ง มีขอสังเกตวาในปจจุบันมีการจัดกลุ มในลั กษณะ
พรรคการเมืองขึ้น ดังนั้น กลุมที่ไดรับเลือกตั้งเปนฝายเสียงขางมากจะมีโอกาสสูงที่จะไดรับเลือกตั้งเปน
ฝายบริหาร (คณะเทศมนตรี)
4. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล
เพื่อที่จะใหการดําเนินงานตางๆ ของสภาเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอํานาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายใหทําซึ่งคณะกรรมการ
ที่สภาเทศบาลจะแตงตั้งนี้สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
4.1 คณะกรรมการสามั ญ คือ คณะกรรมการที ่ ป ระกอบด ว ยสมาชิก สภา
เทศบาลซึ่งไดรับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบใหคณะกรรมการสามัญ
ประจํ า สภาเทศบาลได ไ ม เ กิ น 2 คณะ โดยเทศบาลนครให มี กรรมการในคณะหนึ่ ง ๆ ไม เ กิ น 5 นาย
สวนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไดไมเกิน 3 นาย
4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
หรือผูทรงคุณวุฒิจ ากภายนอกที่มิไดเปนสมาชิกซึ่งไดรับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจํานวนและ
องคประกอบของคณะกรรมการไดเชนเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกลาวมาแลวขางตน
5. อํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรี
คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่สําคัญๆ อาจกลาวโดยสรุปได 3 ประการ ดังนี้
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1. อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยทั่วไปของ
เทศบาลตามที่เทศบาลกําหนดไว
2. อํานาจหนาที่ในการเปรียบเทียบคดีที่ละเมิดตอเทศบัญญัติ โดยเทศมนตรีคนใด
คนหนึ่ งอาจมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในคดีที่มีการละเมิดตอเทศบัญญัติได และใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อประโยชนแหงการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอํานาจที่จะเรียกผูกระทําความผิด
และพยานมาบันทึกถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณาไดดวย
3. อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
กล า วคื อ คณะเทศมนตรี มี อํ า นาจหน า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ในการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ
ในเขตเทศบาลตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ หรือกฏหมายอื่นใดที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดไวโดยกฎกระทรวง
เพื่อใหการใชอํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรีดังกลาวมาแลวขางตนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพใหไดมีการแบงอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยปญหา และการสั่งการระหวางนายกเทศมนตรี
กับเทศมนตรีไว ดังนี้ (ประหยัด หงษทองคํา, 2526 : 55)
1. นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนา ที่เ กี่ย วกับ การวินิจ ฉัย สั่งการและบริห ารงานใน
เรื่องตอไปนี้
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 ในกรณี
ที่นายกเทศมนตรีไมอยู หรือไมสามารถบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผูหนึ่งทํางานแทน
และจะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
6. อํานาจหนาที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดให เทศบาลมี อํานาจหน าที่ที่จะตอง
ปฏิบัติหรือหนาที่บังคับใหปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอํานาจตามที่กฎหมาย
เฉพาะอื่น 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
เทศบาลเมืองตาม
2. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทา 3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร ขอ 1-12
ขาม
4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดา
4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
และเด็ก
5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหา 5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
กินของราษฎร
6. ใหมีการสาธารณูปการ
6. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการ 7. จัดทํากิจกรรม ซึ่งจําเปนเพื่อการ
พิทักษและรักษาคนเจ็บไข
สาธารณสุข
7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาและ 8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
แสงสวางโดยวิธีอื่น
9. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา
8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา และพลศึกษา
10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวน
9. เทศพาณิชย
สัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
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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) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง 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
การบริห ารงาน ประกอบดว ย คณะเทศมนตรี จะทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบาย
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาทองถิ่น จึงเห็นไดวาหนาที่สําคัญในการวางแผนดําเนินงาน ก็คือ
คณะเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบควบคุมจัดทําใหเปนไปตามแผนนั้น จึงเทากับวาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบ
ในดา นการวาง “นโยบาย” นั ่น เอง เมื ่อ เปรีย บเทีย บกับ การบริห ารงานของรัฐ บาลแลว คณะ
เทศมนตรีก็เชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีซึ่งบริหารราชการดานนโยบาย สวนงานประจําทั้งหมดยอมอยูใน
ความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลหรือคลายกับปลัดกระทรวง
สํา หรั บ สภาเทศบาล จะทําหนาที่การตราเทศบัญ ญัติโดยไมขัดหรือแยงกับ ตัว บท
กฎหมาย ซึ่ งใช บังคั บ แก บุคคลทั่ ว ไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการใหเปน ไปตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลและตามที่กฎหมายบัญญัติและใหอํานาจไว ซึ่งจะเห็นไดวาในกรณีหลังนี้กฎหมายไดใหอํานาจแก
สภาเทศบาลมากในการวางนโยบายและการควบคุม การบริห ารงานของคณะเทศมนตรี การใช
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อํ า นาจที ่น ับ วา สํ า คัญ ที ่ส ุด ของสภาเทศบาลในกรณี นี้ คื อ การพิ จ ารณาตราเทศบั ญญั ติ ง บประมาณ
ประจําป นับวาสภาเทศบาลไดใชอํานาจอยางสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี
8. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล)
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น รศ.ดร.สมคิด เลิศไพบูลย ไดใหความเห็น
วา การกํากับดูแลองคกรปกครองส วนทองถิ่นเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ งของการกระจาย
อํานาจหากการกระจายอํานาจโดยปราศจากการกํากับดูแลแลวยอมทําใหรัฐเดี่ยวไมสามารถดํารงตนอยูได
ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 บัญญัติวา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงเปนตนกําเนิดของการกํากับดูแล
ที่สําคัญของรัฐเหนือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร หมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตมาตรา 280290 ได กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การปกครองท อ งถิ่ น การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการปกครองท อ งถิ่ น
การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแมวารัฐธรรมนูญจะ
บั ญ ญั ติ ใ ห อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อิ ส ระตามหลั ก แห ง การปกครองตนเองตามเจตนารมณ ข อง
ประชาชนในทองถิ่น แตความเปนอิสระของทองถิ่นดังกลาวก็ยังคงอยูภายใตเงื่อนไขของความเปนกลไก
หนึ่งของการบริหารราชการแผนดินที่เปนภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะตองกํากับดูแล
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารกิ จ การได อ ย า งประสิ ท ธิ ภ าพ เป น ไปด ว ย
ความถู ก ต อ งตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ อั น จะก อ ให เ กิ ดประโยชน สุ ข แก ป ระชาชนโดยทั่ ว ไป รั ฐ บาลจึ ง
จําเปนตองกํากับดูแลทองถิ่นโดยผานการบริหารราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนภูมิภาค
ไดแก จังหวัด และอําเภอ ซึ่ งเปนตั วแทนและกลไกที่สําคัญของรัฐ บาลในการกํากับ ดูแลท องถิ่น ทั้งนี้
การกํากับดูแลจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. การกระทําเทาที่จําเปน
2. กระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ
3. ต องเป นไปเพื่ อคุ มครองประโยชน ของประชาชนในท องถิ่ นหรื อประโยชน ของ
ประเทศชาติโดยรวม
4. จะกระทบถึงสาระสําคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชน ในทองถิ่นไมได
9. วิธีการในการกํากับดูแล
1. การกํากับดูแลโดยตรง
1.1 การกํากับดูแลตัวบุคคลหรือองคกร เชน
(1) กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดถูกกลาวหา
ว า ปฏิ บั ติ ก ารฝ า ฝ น ต อ ความสงบเรี ย บร อ ยหรื อ สวั ส ดิ ภ าพของประชาชน ละเลยไม ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ
ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง
หรือแกเทศบาล หรือราชการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวา จะใหคงอยูในตําแหนงใน
ระหวาง การสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักคณะเทศมนตรี
หรือเทศมนตรีไดไมเกิน 30 วัน แลวรีบรายงานการสั่งพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา48)
(2) กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติ
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ตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์
ตําแหนงหรื อแกเ ทศบาลหรื อราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน เพื่อขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สั่งใหคณะเทศมนตรี
เทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ออกจากตําแหนงได (มาตรา 73 ประกอบมาตรา 48
ปญจวีสติ 48 ปญจทศ และ 48 โสฬส)
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งยุบสภาเทศบาล หากเห็นวา
เพื่อเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็น (มาตรา 74)
1.2 การกํากับดูแลการกระทํา
การกระทําที่สําคัญ ๆ ของเทศบาลจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของราชการ
บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค เชน
(1) การกํากับดูแลกอนที่การกระทําจะมีผลบังคับใช เชน การอนุมัติ การอนุญาต
การใหความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติ (รางเทศบัญญัติทั่วไปและรางเทศบัญญัติงบประมาณ)
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด (มาตรา62)
- การทํากิจการนอกเขตเทศบาลตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง
ที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน (มาตรา 57 ทวิ)
การจัดตั้งหรือยุบเลิกสหการตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา (มาตรา58)
การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ ตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 66) ซึ่งปจจุบัน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 252/2541 ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2541 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
แทน
การจายเงินอุดหนุนและการจายเงินเพื่อการลงทุนตองไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัด (มาตรา 67 ทวิ)
(2) การสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหระงับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ กรณี
นายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองและ
ไปในทางที่อาจจะเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการ และนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณี ไดชี้แจง แนะนํา ตักเตือน แลวไมปฏิ บัติตาม นายอํ าเภอหรือผูวาราชการจังหวั ด
แล ว แต ก รณี มี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง เพิ ก ถอน หรื อ สั่ ง ให ร ะงั บ การปฏิ บั ติ ข องคณะเทศมนตรี เทศมนตรี
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ไวกอนได แลวรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบ
ภายใน 15 วัน เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร (มาตรา 72
ประกอบมาตรา 48 ปญจวีสติ)
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2. การกํากับดูแลโดยออม
2.1 การใชเงินอุดหนุนเปนมาตรการในการกํากับดูแล
ทุกปสวนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถ
แยกเปน 2 กรณีดวยกัน คือ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปนั้น เมื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับแลวจะนําไปใชในดานใด ๆ ก็ได โดยไมอยูภายใตการควบคุมของสวนกลาง
สวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นจะเปนเงินอุดหนุนที่ระบุกิจการโดยตรงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
นําไปใชได เงินอุดหนุนสวนนี้จะถูกควบคุมอยางใกลชิดทุกขั้นตอนจากสวนกลางตามระเบียบที่รัฐบาล
กําหนดดังนี้
(1) การขอรับเงิน จะตองเสนอโครงการผานกรมการปกครองใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของโครงการตลอดจนราคาคาใชจาย
(2) การใช จ า ยเงิ น จะต อ งเป น ไปตามโครงการงบประมาณที่ ไ ด รับ อนุ มั ติ ทุ ก
ประการ
(3) การเปลี่ยนแปลงรายการ จะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณกอนทุก
กรณีเวนแตกรณีที่สํานักงบประมาณมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาจังหวัด
(4) การเบิกจายเงินจะกระทําไดเมื่อถึงงวดการจายเงินตามสัญญา โดยตองเบิกจากคลัง
(5) การกันเงิน จะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
แม ในทางทฤษฎี องค กรปกครองสว นทองถิ่ นจะมี อิส ระที่จะขอรับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจหรือไมก็ได ซึ่งก็หมายความวา ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ก็ไมตองอยูภายใตการควบคุมจากสวนกลาง แตถาขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นี้ก็ตองอยูภายใตการควบคุมเงินอุดหนุน จึงเปนมาตรการในการกํากับดูแลทางออมประเภทหนึ่ง ซึ่งจํากัด
เสรีภาพ ในทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางมาก
2.2 การใชสัญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับดูแล
สัญญามาตรฐานก็คือ “สัญญาที่บุคคล (หรือนิติบุคคล) ทางกฎหมายมหาชน หรือ
ทางกฎหมายแพงบุคคลหนึ่งกระทําขึ้น โดยแบบของสัญญานั้นถูกกําหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม” การที่แบบ
ของสัญ ญานี้ถูกกําหนดขึ้น โดยบุ คคลที่ส าม จึงเทากับว าบุคคลที่ทําสัญญานั้น ๆ ถูกจํากัดอํ านาจและ
การริเริ่มสรางสรรคในการกําหนดรายละเอียดทางสัญญานั่นเอง
การใชสัญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับดูแลทางออมนั้น มีการใชอยาง
แพรหลายในระบบกฎหมาย ลายลักษณอักษรในสวนที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจนั้นมักพบตัวอยางนี้
มากมาย เชน การจัดทําสัญญาตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 ขอ 125 กําหนดวา จะตองทําตาม
ตัวอยางสัญญาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดและไมทําใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสียเปรียบ

เทศบาลเมือง
- เปนที่ตั้งของศาลากลาง
จังหวัด(ยกฐานะเปนเทศบาล
เมืองไดเลย)
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เทศบาลตําบล
- มีรายไดไมต่ํากวา
12 ลานบาท (ไมรวม
เงินอุดหนุน)
-ประชากร 7,000
คนขึ้นไป

สุขาภิบาล

เทศบาลนคร
- มีประชากร 50,000 คนขึ้น
ไป

หรือ

เทศบาลเมือง
- ประชากร 10,000 คนขึ้นไป

รูปที่ 2.1 เงื่อนไขในการจัดตัง้ เทศบาลและประเภทของเทศบาล

เทศบาล
คณะเทศมนตรี
- นายกฯ 1 คน
- เทศมนตรี 2-4 คน

สภาเทศบาล
-สมาชิก 12-18-24

หนวยงานตรวจสอบภายใน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

กอง/ฝายคลัง

กอง/ฝาย
สาธารณสุข

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

กอง/ฝายชาง

กอง/ฝาย
การประปา
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กอง/ฝาย
สวัสดิการสังคม

กอง/ฝายวิชาการ
และแผนงาน

กอง/ฝาย
การศึกษา

แขวง

รูปที่ 2.2 แสดงโครงสรางและการแบงสวนราชการบริหารของเทศบาล
เทศบาลตําบล

สภาเทศบาล

คณะเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา
เทศบาตําบล

การประชามติจากประชาชน
ในเขตเทศบาลนั้น

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

เทศบาล

เมือง

นายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน

สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน
สมาชิกเทศบาลเมือง 18 คน
สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน

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

ประธานสภา และรองประธาน
สภาเทศบาล เลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามมติของสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีเปน
ผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี
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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

กฎหมายกําหนดใหสวนกลางประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เชน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีที่ละเมิดตอเทศบัญญัติ
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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
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2480 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ซึ่งเปนการยกฐานะบางสวนของตําบลเหนือ และตําบล
หลุบ อําเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเปนเทศบาลเมือง เรียกวา “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคาม” มีพื้นที่ 4.04 ตารางกิโลเมตร ตอมาในป 2524 ไดขอขยายเขตเทศบาลออกเปน 16.96
ตารางกิโลเมตร ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
พ.ศ. 2525 โดยมีพระอรรถเปศลสุรวดี เปนนายกเทศมนตรีคนแรก และนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม เปน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 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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1.2) ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกาฬสินธุ มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุมมีน้ําแชขัง ดังนั้น
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ สามารถแบงลักษณะภูมิประเทศได 5 ลักษณะ ดังนี้
(1) พื้นที่ที่เปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 200 - 500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพื้นที่ของอําเภอสมเด็จ อําเภอ
เขาวง อําเภอกุฉินารายณ และอําเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญไดแกน ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน
(2) สภาพที่เปนหุบเขา อยูในเขตอําเภอเขาวง มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่น ลอนตื้น
อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอสมเด็จ
และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง
(3) สภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเปน
ลูกคลื่น ลอนตื้น อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใต
ของอําเภอสมเด็จ และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง
(4) สภาพคอนคางราบ มีระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 - 170 เมตร อยูในบริเวณอําเภอ
เมือง อําเภอยางตลาด บางสวนของทิศใต ของอําเภอสหั สขันธ ทางทิศตะวั นออกของอํ าเภอสมเด็จ และ
อําเภอหวยผึ้ง
(5) สภาพพื้นที่ราบลุมริมฝงน้ํา เปนที่ราบริมแมน้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร อยูในอําเภอกมลาไสย บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอยาง
ตลาด
1.3) ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ จะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศรอนและคอนขาวหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุมีฝนตกเฉลี่ย 1,389.4 มิลลิลิตร/ป อุณหภูมิสูงสุด 51.5
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ ขอมูลเฉลี่ยรอบ 17 ป)
2) ดานการเมือง/การปกครอง
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2.1) เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุแบงเขตการปกครองออกเปน 3 เขต ใน
พื้นที่เขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโลเมตร มี 36 ชุมชน ที่มีคณะกรรมการชุมชน สวนอีก 2 ชุมชนเปน
ชุมชนยานการคาและสถานที่ราชการไมมีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
ที่
1
2
3
4

เขต 1
ชุมชนซอยน้ําทิพย
ชุมชนกุดยางสามัคคี
ชุมชนโพธิ์ไทร
ชุมชนทาสินคา

ที่
13
14
15
16

เขต 2
ชุมชนตลาดเกา
ชุมชนคุมหวย
ชุมชนทุงสระ
ชุมชนวัดหอไตรปฏการาม

ที่
25
26
27
28

เขต 3
ชุมชนสงเปลือยใน
ชุมชนสงเปลือยกลาง
ชุมชนสงเปลือยนอก
ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช.

ที่
5
6
7
8
9
10
11
12

เขต 1
ชุมชนดอนสวรรค
ชุมชนหนาโรงเลื่อย
ชุมชนวัดเหนือ
ชุมชนโรงงิ้ว
ชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา
ชุมชนหนองลิ้นจี่
ชุมชนหนองไชยวาน
ชุมชนหนองผักแวน

ที่
17
18
19
20
21
22
23
24

เขต 2
ชุมชนวัดสวางพัฒนา
ชุมชนวัดสวางคงคา
ชุมชนริมแกงดอนกลาง
ชุมชนบุญกวาง
ชุมชนดอนกลอย
ชุมชนสุขสบายใจ
ชุมชนหัวโนนโก
ชุมชน ก.ส.ส.

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36

เขต 3
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง
ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา
ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง
ชุมชนทุงมน
ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา
ชุมชนเกษตรสมบูรณ
ชุมชนหาดลําดวน
ชุมชนดงปอ

ประกอบดวย

2.2) การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คือ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ จํ า นวน 18 คน

เขต 1 นายตอชาติ ฆารไสว นายกานต ฆารไสว นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ นาย
สรรเพชญ ศรีทอง นายนภดล แกวพูล และนางจินตนา ผองพันธุ
เขต 2 นายโฆษิต ธีรกุล นางสุโรจน แสดงโสภาพรรณ นายกฤษฎา เวียงวะลัย นาย
อุทิศ จําเริญสรรพ นายกมลพันธุ จีระสมบัตริ และนายธนัท จิตรลาดานนท
เขต 3 นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น นายอาคม สําราญเนตร นายธวัชพงศ โยคะสิงห นาย
อภิชัย 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
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จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 24,774 คน
- ชาย จํานวน 11,623 คน
- หญิง จํานวน
13,151 คน
ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่คิดเปน 2,017 คน/ตารางกิโลเมตร
3.2) ขอมูลชุมชน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

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

จํานวนประชากร (คน)
1,024
1,122
441
721
769
489
660
572
592
911
614
789
702
723
474
1,102
572
1,235
607
939
848
1,505
774
884
1,257
578
1,029
1,061
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29
30
ลําดับที่
31
32
33
34
35
36
*37
*38

วัดปาทุงศรีเมือง
ทุงศรีเมืองพัฒนา
ชื่อชุมชน
ทุงศรีเมืองกลาง
ทุงมน
หัวคู-หนองเรือ
เกษตรสมบูรณ
หาดลําดวน
ดงปอ
วัดกลาง
ตลาดสด
รวม

477
342
จํานวนบาน (หลังคาเรือน)
250
189
138
164
164
327

1,484
1,012
จํานวนประชากร (คน)
869
605
440
582
411
956

5,748
14,840

4,864
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

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2557
กอน ประถม มัธยม รวม

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2558
กอน ประถม มัธยม รวม
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โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
รวม

ประถม
1,111
376
182
102
55
533 1,293

226
226

ประถม
1,111
1,119
226
376
430
182
177
102
103
55
60
2,052 593 1,296

205
205

1,119
205
430
177
103
60
2,094

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 ไดนําเขาสูกระบวนการ
บํ า บั ด ฟ น ฟู ค า ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ณ ค า ยฟ น ฟู ศู น ย ข วั ญ แผ น ดิ น อํ า เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดย
การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5) การสังคมสังเคราะห ผูสูงอายุจํานวน 3,247 คน ผูพิการจํานวน 663 คน ผูปวย
เอดสจํานวน 25 คน และผูดอยโอกาสจํานวน 60 คน
5) ระบบบริการพื้นที่
5.1) การคมนาคมขนสง
ทางรถไฟ ต อ งลงที่ จัง หวั ดขอนแกน แลว ตอ รถโดยสารประจํ าทางจากจั งหวั ด
ขอนแกนเขาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร
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ทางอากาศ ตองลงที่จังหวัดขอนแกน แลวตอรถโดยสารประจําทางจากจังหวัด
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
- หนวยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่ สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ
- จํานวนน้ําประปาที่ผลิตได
23,760 ลบ.ม./วัน
- จํานวนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา
2 แหง
5.4) โทรศัพท
โทรศัพท ในปงบประมาณ 2556 มีชุมสายโทรศัพท โครงขายของ TOT จํานวน 70
ชุมสาย 25,123 เลขหมาย มีชุมชนสายโทรศัพท โครงขายของ TT&T จํานวน 8 ชุมสาย 6,217 หมายเลข
เลขหมายที่เปดใชแลวในสวนของโครงขาย TOT จํานวน 15,029 หมายเลข และโครงขาย TT&T จํานวน
2,804 เลขหมาย โดยประเภทผูเชาสวนมากเปนบานพักอาศัย ธุรกิจ สวนราชการ ตามลําดับ (ที่มา :
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2556
5.5) ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
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

มีบริษัทไปรษณียไทย

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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- สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
- อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร
- พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ
- ศาลเจาโสมพะมิตร
6.4) การทองเที่ยว
- ธนาคาร
- ศูนยการคา/หางสรรพสินคา
- กลุมอาชีพ

10 แหง
5 แหง
19 กลุมอาชีพ

7) เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1) ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีทั้งหมด 38 ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชน ๆ
ละ 10 คน รวมทั้งหมด 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบ วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน ฯ
7.2) ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
มีลําน้ําปาวเปนแมน้ําสาขาของลําน้ําชีไหลผานเขตเทศบาลระยะทางยาว 4 กิโลเมตร
7.3) ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
โดยใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค จํานวนน้ําที่ผลิตได 23,760 ลบ.ม./วัน ซึ่งมี
จํานวนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาจํานวน 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
งานกาชาดประจําป งานบุญซําฮะ งานบุญเขาพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญกฐิน ประเพณีลอย
กระทง
8.3) ภูมิปญญาทองถิ่น / ภาษาถิ่น : การทอเสื่อกก / ภาษาอีสาน
8.4) สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก : ผาไหมแพรวา
9) ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1) น้ํา : ลําน้ําปาว แกงดอนกลาง กุดยางสามัคคี กุดน้ํากิน
9.2) คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ : คุณภาพน้ํามีคาบีไอโออยูในเกณฑมาตรฐาน
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ.2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนาการตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อการประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่นอันเปนสภาวะ
แวดลอม ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนา
จุดแข็ง
- บุคลากรสวนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน
- สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วทั่วถึงและมีคุณภาพ
- มีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง
- มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
จุดออน
- เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
- มีภาระหนี้สินที่จะตองผอนชําระเปนระยะยาว
โอกาส
- ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล ไดอยางสะดวกรวดเร็วและหลาย
ชองทาง
- ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
- มีแหลงทองเที่ยว และผลิตภัณฑ OTOP
- เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนสําหรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและ
นันทนาการ และมีสถานที่ที่พรอมในการจัดกิจกรรม
- มีพื้นที่สาธารณะที่พรอมสําหรับการพัฒนา
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล
อุปสรรค
- ความไมตอเนื่องในนโยบายของรัฐบาล
- ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง
- การจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นไมเปนไปตามกําหนด
- การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน
- สาธารณูปโภคพื้นฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบเทาที่ควร
- ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกที่รอนขึ้น
- ปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ผลกระทบตอการพัฒนา
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- รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจายทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว

การตั้งงบประมาณ

การเบิกจายงบประมาณ

63

64

65

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
-การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางแสดงจํานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2558
พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/
เปาประสงค
พันธกิจที่ 1 :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 1 :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกร
เปาประสงคที่ 1 :
การปรับปรุงกลไกการทํางานของ
องคกร
เปาประสงคที่ 2 :
การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมี
สวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 2 :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องคกร
เปาประสงคที่ 3 :
บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติ
หนาที่
ยุทธศาสตรที่ 3 :
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
เปาประสงคที่ 4
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหา
รายได
เปาประสงคที่ 5
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคา

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/
เปาประสงค
พันธกิจที่ 2 :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 :

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ
จริง
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รอยละ

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

รอยละ

35

52.24

29,400,700

9,835,275

33.45

31

18

58.06

8,461,000

3,844,000

45.43

9

3

33.33

2,325,000

405,000

17.42

22

15

68.18

6,136,000

3,439,000

56.05

14

15

107.14

2,968,000

2,084,000

70.22

14

15

107.14

2,968,000

2,084,000

70.22

22

2

9.09

17,971,700

3,307,275

18.40

2

-

0.00

1,430,000

-

0.00

20

2

10.00

16,541,700

3,307,275

19.99

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ
จริง

รอยละ

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

รอยละ

207

129

62.32

411,147,540

187,479,259

45.60

49

28

57.14

39,567,200

45,851,700

115.88
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พัฒนาการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 6 :
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 :
พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ 7 :

49

28

57.14

39,567,200

45,851,700

115.88

26

14

53.85

36,643,580

36,522,100

99.67

26

14

53.85

36,643,580

36,522,100

99.67

16

10

62.50

4,340,000

2,260,000

52.07

16

10

62.50

4,340,000

2,260,000

52.07

33

17

51.52

10,893,260

5,508,000

50.56

20

8

40.00

5,431,000

2,035,000

37.47

13

6

46.15

5,462,260

408,000

7.47

14

10

71.43

62,660,500

58,206,000

92.89

3

3

100.00

3,120,000

3,065,000

98.24

11

10

90.91

59,540,500

58,206,000

97.67

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ
จริง

รอยละ

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

รอยละ

9

1

11.11

203,817,500

15,000,000

7.36

9

1

11.11

203,817,500

15,000,000

7.36

นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ 6 :
ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ 8 :
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสาน
และเผยแพร
ยุทธศาสตรที่ 7 :
พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ 9 :
ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
เปาประสงคที่ 10 :
มีการปองกันและควบคุมโรค
ยุทธศาสตรที่ 8 :
สรางความสมดุลของระบบนิเวศน
และสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 11 :
บานเมืองสะอาดสวยงาม
เปาประสงคที่ 12 :
การสรางความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/
เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 9 :
พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยง
ภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ 13 :
มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ
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ยุทธศาสตรที่ 10 :
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 14 :
มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่
เหมาะสม
พันธกิจที่ 3 :
การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 11 :
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ 15 :
ชุมชนพึ่งตนเองได
ยุทธศาสตรที่ 12 :
สรางความมั่นคงในชีวติ ของคนใน
ชุมชน
เปาประสงคที่ 16 :
มีการสรางงานสรางอาชีพและ
กองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตรที่ 13 :
สรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่ 17 :
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

60

49

81.67

53,225,500

24,131,459

45.34

60

49

81.67

53,225,500

24,131,459

45.34

48

25

52.08

9,940,000

3,408,000

34.29

27

13

48.15

5,562,000

1,190,000

21.40

27

13

48.15

5,562,000

1,190,000

21.40

5

3

60.00

420,000

80,000

19.05

5

3

60.00

420,000

80,000

19.05

16

9

56.25

3,958,000

2,138,000

54.02

16

9

56.25

3,958,000

2,138,000

54.02

รวมทั้งสิ้น

322

189

58.70

450,488,240

200,722,534

44.56

- การประเมินผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2560
ใน 12 ด า น ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ได แ ก ด า นการบริ ก ารประชาชน
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
ด า นพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ร ะบบนิ เ วศน สิ่ ง แวดล อ มและพลั ง งาน ด า นการศึ ก ษา ด า นสาธารณสุ ข
ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญา
ทอ งถิ่ น ด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน ด า นการจั ด เก็ บ ภาษี
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยการเก็ บรวบรวมข อมู ลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน
1,500 คน ซึ่งภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 คิดเปนระดับผลการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80
ขึ้นไป มีคาเทากับ 7 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้
ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการบริการประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.597) เมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการบริ ก ารประชาชน สู ง ที่ สุ ด คื อ
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา ระยะเวลาในการใหบริการ
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สาธารณะ ด า นต า ง ๆ มี ค วามรวดเร็ ว เป น ธรรม และระบบงานบริ ก ารมี ค วามยื ด หยุ น คล อ งตั ว
มีป ระสิทธิภ าพและประสิ ทธิ ผลสว นประเด็น ที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชน
ต่ําที่สุด คือ ระบบงานบริการ มีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 ( Χ = 4.14±0.807) เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี สูงที่สุด คือ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรว มในการรับ รู เสนอความคิด เห็น ความมีคุณธรรมจริย ธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมา คือ กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนิน การทัน ตอ
ความเปลี่ยนแปลง และใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สวนประเด็นที่มีคา เฉลี่ย
ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด า นการบริ ห ารบานเมืองที่ดี ต่ําที่สุด คือ คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะและ
กระตือรือรนในการแกปญหา

ดา นการพัฒ นาเศ รษฐกิจ โดยรวมผู ต อบแบบส อบถามเพื ่อ ประเมิน ผ ล
การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 ( Χ = 4.07±0.824)
เมื่อพิจารณา เปนรายประเด็น พบวา ประเด็น ที่มีคาเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒ นาเศรษฐกิจ
สูง ที่สุด คือ การสง เสริม และสนับ สนุน ใหป ระชาชนดํา เนิน ตนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
รองลงมา คือ

การให บ ริ ก ารของสถานธนานุ บ าลและการส ง เสริ ม กลุ ม อาชี พ ในชุ ม ชนให มี ศั ก ยภาพ ตามลํ า ดั บ
สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําที่สุด คือ การปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดเทศบาล
ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( Χ =
4.05±0.803) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน
และ จัดสวัสดิการชุมชน สูงที่สุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา คือ
การจั ดสวั สดิ การครอบคลุ มทุ กกลุ มในชุ มชน และการพั ฒนาและปรั บปรุ งสภาพภู มิ ทั ศน ภายในชุ มชน
ส ว นประเด็ น ที่ มีคา เฉลี่ ย ผลการปฏิ บัติง านดานการพั ฒ นาชุมชนและสวัส ดิการชุมชน ต่ําที่สุด คื อ
การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน และการพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง
ด า นพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ร ะบบนิ เ วศน สิ่ งแวดล อ มและพลั ง งาน โดยรวมผู ต อบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
อยู ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ ยร อยละ 81.60 ( Χ = 4.08±0.832) เมื่อพิจารณาเปน รายประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติง านดานพัฒ นาและอนุรักษร ะบบนิเ วศน สิ่ง แวดลอ มและพลังงาน
สูง ที่สุด คือ การเก็บ -ขน ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานที่ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม และการปรับปรุง ภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่สีเขียว สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ํา ที่สุด คือ การรักษาสมดุล ของระบบ
นิเ วศนและสิ่งแวดลอม การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว)
การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน และการรักษาความสะอาดในชุมชน
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ดานการศึกษา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 ( Χ = 4.22±0.743) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่
มีคาเฉลี่ยผล การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงที่สุด คือ การสงเสริมพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
รองลงมา คือการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เทศบาลสวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
เทศบาล
ด า นสาธารณสุ ข โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด า นสาธารณสุ ข อยู ใ นระดั บ มาก มี ค าเฉลี่ ย ร อยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.780) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น
รายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงที่สุด คือ การสรางภูมิคุมกัน
การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอื่น รองลงมา คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดี
ถ ว นหน า และการส ง เสริ ม ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารด า นสาธารณสุ ข ที่ เ หมาะสมและได ม าตรฐาน
สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิ บัติงาน ดานสาธารณสุข ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมใหประชาชนไดรับ
บริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน
ด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ โ ดยรว มผู  ต อบแบบส อบถามเพื ่ อ ประเมิ น
ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ด า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ อยูในระดับ มาก มี คาเฉลี่ย รอ ยละ 81.80 ( Χ =
4.09±0.803) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที ่ ม ี ค  า เฉลี ่ ย ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ด 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 การ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ าและนั 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
ผลการ
ปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภู มิปญญาทองถิ่น โดยรวม
ผูตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20 ( Χ = 4.21±0.798) เมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็ น พบวา ประเด็น ที ่มีคา เฉลี ่ย ผลการปฏิบ ัติง านดา นศาสนา ขนบธรรมเนีย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สูงที่สุด คือ การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีล ธรรมอัน ดี
งามตามหลัก ธรรมของศาสนารองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น และการสนับสนุนงบประมาณ ดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทองถิ่น สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒ นาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูป โภค
ขั ้น พื ้น ฐาน อยู ใ นระดับ มาก มีค า เฉลี ่ย รอ ยละ 79.60 ( Χ = 3.98±0.894) เมื ่อ พิจ ารณาเปน
รายประเด็น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และ
การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สูงที่สุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวน
เกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา
ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่ําที่สุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซม
ถนน
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ดานการจั ดเก็ บภาษี โดยรวมผูต อบแบบสอบถามเพื่อประเมิ น ผลการปฏิบั ติงาน
ดานการจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ = 4.13±0.775) เมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็น พบวา ประเด็น ที่มีคาเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานดานการจัด เก็บ ภาษี สูงที่สุด คือ การออก
บริก ารประชาชนนอกสถานที่ ได ดีเ พี ยงใด รองลงมา คือ บริการดว ยความชัดเจน ยุติธ รรม โปรงใส
ตรวจสอบได และกระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็วสวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี ต่ําที่สุด คือ เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ
เขาใจงายไมซับซอน
ด า นความปลอดภั ยในชี วิ ต และทรั พย สิ น ของประชาชน
โดยรวมผู ตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 ( Χ = 4.07±0.824) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงที่สุด คือ การชวยเหลือ
และเยี ยวยาผู ประสบสาธารณภั ย รองลงมา คื อ การสร างความเข มแข็ งและความอบอุ นของสถาบั น
ครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ปรับปรุงสัญญาณจราจร/ตีเสนจราจร) และการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ยสิน ของ
ประชาชนต่ําที่สุด คือ การจัดสายตรวจ อปพร.
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมสูงที่สุด คือ
ประโยชน ที่ ประชาชนได รั บจากการดํ าเนิ นงาน โครงการกิ จกรรมของเทศบาล รองลงมา คื อ ผล
การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง ขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การรายงานผลการดําเนินงานตอ
สาธารณของเทศบาล 5 ลําดับแรกตามลําดับ สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึง พอใจตอ ผล
การดํา เนิน งานของเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุในภาพรวมต่ําที่สุด คือ การเปดโอกาสใหป ระชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
การประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2558
โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 23 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 17 ตัวชี้วัด ดังนี้
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2558
ผลงานที่ได
รับผิดชอบ
1.นวัตกรรมในการบริการประชาชน
7 งานบริการ
5 งานบริการ สํานักปลัดเทศบาล
(Common KPI)
2.ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ระบบใชงานได 3
1 ระบบ
กองวิชาการฯ
ฐานขอมูล (Common KPI)
ระบบ
3.รอยละของการแกไขปญหาเรื่องราว
80 %
67 %
กองวิชาการฯ
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รองทุกขไดตามเกณฑที่กําหนด
(Common KPI)
ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2558

ผลงานที่ได

4.ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
(Common KPI)
5. รอยละของการทําประชาคมบรรลุ
ตามมาตรฐานกลางที่กําหนด
(Common KPI)
6.รอยละของประชาชนแตละ
กลุมเปาหมายรับรูขาวสารที่สําคัญของ
เทศบาล
7.บุคลากรไดรับการฝกอบรม 40 ชั่วโมง
ตอคนตอป (Common KPI)
8.รอยละของการจัดหารายไดเองตอ
รายไดทั้งหมดของเทศบาล
9.อัตรารายรับตอรายจายอยูในเกณฑที่
กําหนด
10.รอยละของการเบิกจายเงินทันตามที่
กําหนด (Common KPI)
11.รอยละของจํานวนเงินคงเหลือจาก
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
12.ความสามารถในการประหยัด
พลังงาน
12.1 สามารถลดกระแสไฟฟา
สาธารณะ
12.2 สามารถใชกระแสไฟฟา
สาธารณะเพิ่มขึ้นจากที่ไดรับสิทธิ์
12.3 สามารถประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิง (Common KPI)
13.โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่
ไดดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์

85 %

82 %

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการฯ

80 %

80 %

กองวิชาการฯ

70 %

77 %

กองวิชาการฯ

100 %

100 %

สํานักปลัดเทศบาล

29 %

16.23 %

สํานักการคลัง

0.99-1.05 เทา
(0.5%)
98 %

1.04 %

สํานักการคลัง

96.22 %

สํานักการคลัง

7%

20.87 %

สํานักการคลัง

ตัวชี้วัด
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95.84 %

98.39 %

14.สถานศึกษามีผลการประเมิน

สํานักการชาง
5.90 %

1.07 %

5.90 %

3.94 %

5.90 %

21.29 %

90 %

67.32 %

กองวิชาการฯ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
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คุณภาพจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
ผานเกณฑคณ
ุ ภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
15.รอยละของเด็กกอนวัยเรียนไดเขา
เรียนในสถานศึกษาตามความตองการ
16.ระดับความสําเร็จจัดการกิจกรรม
สงเสริมเด็ก เยาวชน
17.ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
18.รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
19.รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
20.รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

95 %

98.35 %

สํานักการศึกษา

80 %

85.71 %

สํานักการศึกษา

ป.6 = 54%
ม.3 = 52%
ม.6 = 45%
ประถม = 67 %
ม.ตน = 62 %
ม.ปลาย = 57 %
ประถม = 47 %
ม.ตน = 42 %
ม.ปลาย = 42 %
ประถม = 47%
ม.ตน = 37%
ม.ปลาย = 37%

ป.6 = 46.93%
ม.3 = 36.67%
ม.6 = 30.25%
ประถม = 68.28 %
ม.ตน = 62 %
ม.ปลาย = 57 %
ประถม = 50.25 %
ม.ตน = 39.92 %
ม.ปลาย = 52.94 %
ประถม = 56.65%
ม.ตน = 33.33%
ม.ปลาย = 38.24%

สํานักการศึกษา

ตัวชี้วัด
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21.ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ระดับ 1
ดําเนินการตามแผน
ระดับ 2
สํารวจศึกษา
ระดับ 3
รวบรวมขอมูลทางศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

ระดับ 5

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ระดับ 4
สรางภาคีเครือขายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับ 5
ประสานทุกภาคสวนขับเคลื่อน
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมอยางมีทิศทาง
100 %

22.รอยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
23.จํานวนตลาดผานเกณฑ
-ตลาดสดผานเกณฑ
มาตรฐาน
ระดับดี 1 แหง
ระดับดีมาก 2 แหง
-ตลาดโตรุงผานเกณฑโรงอาหาร
ปลอดภัย

24.โรงฆาสัตวไดมาตรฐาน ISO โรงฆาสัตวไดรับการตรวจ
9000
มาตรฐาน ISO 9000 จาก
หนวยงานผูประเมิน
ตัวชี้วัด
25.สุนัข-แมวจรจัดไดรับการ
คุมกําเนิดถาวรรอยละ 30 ของ
จํานวนสัตวที่ไดรับการสํารวจ
26.รอยละของผูปวยโรคเรื้อรังราย
ใหม ไมเกินเกณฑที่ สปสช.กําหนด

98.24 %

สํานักการศึกษา

-ตลาดสดผาน
เกณฑ
ระดับดี 2
แหง
ระดับดีมาก 0
แหง
-ตลาดโตรุงผาน
เกณฑโรง
อาหารปลอดภัย
-ไมไดมาตรฐาน
ISO 9000

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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สุนัข-แมวจรจัด
ไดรับการคุมกําเนิด
ถาวรรอยละ 30
ของจํานวนสัตวที่
สํารวจ
1.จํานวนผูปวย
โรคเบาหวานราย
ใหมเทากับรอยละ
4.18
2.จํานวนผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง
รายใหมเทากับ
7.15

สุนัข-แมวจรจัดไดรับ
การคุมกําเนิดถาวรรอย
ละ 55 ของจํานวน
สัตวที่สํารวจ
1.จํานวนผูปวย
โรคเบาหวานรายใหม
เทากับรอยละ 9.41
2.จํานวนผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงราย
ใหมเทากับ 4.86

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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27.ประชาชนไดรับการเฝาระวังและ จํานวนผูปวยลดลง
ปองกันโรคไขเลือดออก
ไมนอยกวารอยละ
20 ของคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป
28.รอยละการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควรไมเกินเกณฑมาตรฐานองคการ
อนามัยโลก (ไมนอยกวารอยละ 10)
29.การดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ผานเกณฑ
มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข
30.ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง

รอยละ 9.50

-อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกลดลง
1.66 / แสนประชากร
คิดเปนรอยละ 3.35
จากคามัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป
รอยละ 9.46

6 ขอ

6 ขอ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

40 %

39.78 %

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

31.ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ํา ระดับ 1 ศึกษา
เสียเขาสูระบบบําบัด
รูปแบบการ
ดําเนินงาน
ระดับ 2 ลงนาม
บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ
ระดับ 3 จัดทํา
แผนการดําเนินงาน
ระดับ 4 ดําเนินการ
กอสราง
ระดับ 5 รวบรวม
น้ําเสียเขาสูระบบ
บําบัด
32.มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
8 ตารางเมตร/คน
33.ถนนไดรับการพัฒนาและ
4,000 ตารางเมตร
ปรับปรุง
34.ทางเทาไดรับการพัฒนาและ
1,000 ตารางเมตร
ปรับปรุง
35.จํานวนจุดที่มีน้ําทวมขังบนผิว
แกไขน้ําทวมขัง

ระดับ 3

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

8.03 ตร.ม./คน
13,105 ตารางเมตร

สํานักการชาง
สํานักการชาง

1,470 ตารางเมตร

สํานักการชาง

แกไขได 1 จุด

สํานักการชาง
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จราจรลดลง

36.จํานวนชุมชนที่เขมแข็งพึ่งตนเอง
ได
37.ผลิตภัณฑกลุมอาชีพไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
38.รอยละผูดอยโอกาสในชุมชน
ไดรับการชวยเหลือ

บริเวณถนน
กาฬสินธุและถนน
ทุงศรีเมือง จํานวน
2 จุด
ระดับดีมาก 26
ชุมชน
12 กลุม

13 ชุมชน
3 กลุม

40%

17.64 %

ตัวชี้วัด
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39.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (10 คนตอแสนประชาการ)
ตามมาตรฐานสากล

10 คนตอแสน
ประชากรตาม
มาตรฐานสากล
(ไมเกิน 3 คน)
เกิดอัคคีภัย 2 ครั้ง

เสียชีวิต 1 ราย

40.ปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
บานเรือน

เกิดอัคคีภัย 1 ครั้ง

กองสวัสดิการ
ชุมชน
กองสวัสดิการ
ชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม
หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับรางวัลตาง ๆ ตั้งแตป 2557 – 2559 ดังนี้
ป 2557
1.รางวัลพระปกเกลาทองคํา ประเภท ดานความโปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน จากสถาบันพระปกเกลา
2. รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการเมืองสวยใสไรมลพิษ จาก
กรมควบคุมมลพิษ
ป 2558
1. รางวั ล องค กรปกครองสว นทอ งถิ่น ที่ มีก ารบริ ห ารจัด การที่ดี ดา นการดูแ ลรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
2. รางวัลพระปกเกลา ดานการเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชน และประชาชาสังคม
3. รางวัลเปนพื้นตนแบบในการจัดการสิ่งแวดลอม (ดานการจัดการขยะ)
ป 2559
1. รางวัลเปนพื้นที่ตนแบบในการจัดการสิ่งแวดลอม ดานการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย จากกรมควบคุมมลพิษ
2. รางวัลองคกรสวัสดิการสังคมตนแบบ จากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
3. ประกาศเกียรติคุณองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต
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(ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562) จาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต
แหงชาติ
4. รางวัลชมเชยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเดน
ประจําป 2559 จาก สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี
2.2 ผลกระทบ
จากการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลสงผลใหภาค
สวนตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยมีเปาหมายเดียวกันคือความผาสุกของประชาชน
ในท องถิ่ น ภายใต วิ สัย ทั ศน “กาฬสิ น ธุเปน เมืองนา อยู คูธรรมาภิบาล” เปนองคกรแหงคุณธรรม
จริยธรรมและเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการปองกันการทุจริต เปนผลกระทบในเชิงบวก
ที่ทําใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในการพัฒนาทองถิ่นตามรูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเปน ประมุ ข ภายใต ก รอบกฎหมายระเบี ย บในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และการเปนองคกรที่กอตั้งมากวา 79 ป จึงมีความเปนสถาบันที่ควรคูกับการ
ปกครองในระดับทองถิ่น เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงในการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
เปนปญหาอยูในปจจุบันของประเทศไทยที่รัฐควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม
3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ
พ.ศ.2557 – 2560
จากปญหาที่เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และการที่เทศบาลมี
ภาระหนี้สินที่จะตองชําระเปนระยะยาว เทศบาลไดวางแผนการจัดหาวัสดุครุภัณฑตามอายุการใชงาน
ของวัสดุครุภัณฑนั้น ๆ ตลอดจนการปรนนิบัติบํารุงรักษาตามหวงระยะเวลาที่คูมือการใชงานกําหนด
สวนการผอนชําระหนี้ตามที่สัญญากําหนดเทศบาลไดสงใชหนี้ไมใหตกเปนผูผิดนัดและไมกอหนี้เพิ่มเติม
หากไมจําเปนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการแกไขปญหา และจากการที่เทศบาล
ได ใ ห มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ทศบาลได จั ด บริ ก ารสาธารณะตามอํ า นาจหน า ที่ ใ นแต ล ะ
ปงบประมาณ โดยสถาบันการศึกษาที่มีความนาเชื่อถือในการวิชาการเปนผูประเมิน พบปญญาหรือ
ความตองการที่ประชาชนสะทอนมายังเทศบาลใหนําไปปรับปรุง แกไข หรือตอยอดงานพัฒนาในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้
1. ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ
1.1 ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ สําหรับประชาชนผู
มาติดตอรับการใหบริการ เชน ที่นั่ง น้ําดื่ม ตลอดจนการจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน
การปรับปรุงในปงบประมาณ 2559
ซื้ อ เก า อี้ แ ถว จํ า นวน 4 ที่ นั่ ง สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารประชาชนที่ ม าติ ดต อ ราชการบน
สํานักงานเทศบาลและสํานักทะเบียนราษฎร
ปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่ อบริการประชาชนที่มาติดต อ
ราชการ
1.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ดานสุขภาพอนามัย ดาน
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สาธารณูปโภค (ถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสองสวางตามหมูบาน การจัดการขยะในหมูบาน) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสุดทายจะทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นในระยะยาว
การปรับปรุงในปงบประมาณ 2559
- โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน
- โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
- โครงการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
- โครงการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหวางตั้งครรภและหลังคลอด
- อุดหนุนกิจการประปา เพื่อเปนคาติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล
- อุดหนุนกิจการไฟฟาเพื่อเปนคาติดตั้งการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาล
- โครงการชุมชนปลอดถังขยะ
- โครงการติดตั้งถังดักไขมัน
- โครงการจัดการขยะพิษ
- โครงการกําจัดปุยอินทรียในชุมชนดวยวิธีการหมักไรอากาศและผลิตแกสชีวภาพ
- โครงการดานโครงการพื้นฐาน จํานวน 44 โครงการ
1.3 ทุกงานบริการควรมีการประเมินหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะที่มีผูมาใชบริการ
หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website
การปรับปรุงในปงบประมาณ 2559
- จางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางในการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
- ประเมินผลโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ
2. เพื่อพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร
ขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ
2.1 ควรสรางเครือขายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนการบริหารบนความเสี่ยงต่ํา
การปรับปรุงในปงบประมาณ 2559
- โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน

3. ตอบสนองความตองการของประชาชน
ขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ
3.1 สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมใหดํารงอยูคูสังคมไทย และควร
จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้นกวาปจจุบัน
การปรับปรุงในปงบประมาณ 2559
- โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย
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3.2 ตองการใหมีการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานและผูที่กําลังวางงาน เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนมีรายได
การปรับปรุงในปงบประมาณ 2559
- โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน
3.3 ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง
การปรับปรุงในปงบประมาณ 2559
- โครงการเฝาระวังและติดตามผูผานการบําบัดฟนฟู ผูติดยาเสพติด
- โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
- โครงการชุมชนรวมใจตานภัยยาเสพติด
ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง
- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
ประเทศ มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถานบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยัดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นตงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
ความมั่งคั่ง
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม
ประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยาง
เทาเทียมกันมากขึ้น
เศรษฐกิ จมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
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ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุน ทางการเงิน ทุ นที่ เป นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน
การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
การผลิ ตและการบริโภคเปนมิ ตรกั บสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ กฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่ งเปน ที่ ย อมรั บ ร วมกั น ความอุดมสมบูร ณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทึก
ภาคสวน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579 ) ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปาหมายการพัฒนา “พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง”
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ยุทธศาสตรที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคกอน
ประวัติศาสตร และกีฬาสูนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564
วิสัยทัศน “ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทองเที่ยว
และโลจิสติกส สูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมการคา การบริการ และโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวอยางครบวงจร
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2561-2564
วิสัยทัศน “กาฬสินธุเมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปญญาวิถีถิ่นไทย นาอาศัย ทองเที่ยว และ
ลงทุน”
ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัยและพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม ใหได
มาตรฐานและแขงขันได
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว
และนาลงทุน
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 : สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ
วิสัยทัศน “การเกษตรปลอดภัย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว
และบริการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาคนและสังคม อยางยั่งยืน ”
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 7 ดานดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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ยุทธศาสตรที่ 6 : การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 7 : การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการ
บริการงานกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
2. สงเสริมการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3. สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของประชาชน
4. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
5. การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
6 สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถิ่นในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
7. สงเสริมการมีอาชีพรายได และความเขมแข็งของชุมชน
8. สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
3. การสรางมูลคาเพิ่ม
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร
5. การบริหารจัดการองคกรเกษตรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพิ่มขึ้นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่คุณภาพ
7. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
8. สงเสริมวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ
3. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพื้นเมือง
4. การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
6. สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ
7. การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา
8. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
9. สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค
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10. สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถิ่น
11. เสริมสรางอาชีพ ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค
12. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
2. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ
3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการและอุตสาหกรรม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลดานการทองเที่ยว
5. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน
6. สงเสริมและเพิ่มชองทางการทองเทีย่ วเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ
7. การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ
8. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
พัฒนาดานบริการและการทองเที่ยว
9. สงเสริมการทองเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถิ่นทุกประเภท เชน การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน เชิงสุขภาพฯ
10. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ และการใหบริการ
11. สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
12. สงเสริมพัฒนาความมั่นคงดานปจจัยการผลิต สงเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทํากิน และเพิ่ม
ศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
2. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. พัฒนาดานผังเมือง
4. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา
5. พัฒนาระบบพลังงาน
6. พัฒนาระบบกําจัดขยะ
7. พัฒนาระบบสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
3. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพื้นที่และวิธีชุมชน

84

4. สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
สนับสนุนการจัดการอยางมีสวนรวม
5. เสริมสรางระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทาง
อากาศ โดยวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้ําเสียชุมชน
7. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
3. สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. การปองกันและปราบปรามการทุจริต
5. การเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรัฐในการใหบริการภาครัฐ
6. สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
7. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย
9. ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยที่สุด
10. การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
11. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
12. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
13. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
2.1 วิสัยทัศน
“กาฬสินธุเปนเมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล”

2.2 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธการพัฒนากาฬสินธุ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
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เปาประสงคที่ 1. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
2. การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. มีการปรับปรุงกลไกในการทํางาน
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุงกลไกการทํางานงานขององคกร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1.นวัตกรรมในการบริการประชาชน
2.ระดับความสําเร็จของการจัดระบบฐานขอมูล
3. รอยละของการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขได
ตามเกณฑที่กําหนด
4. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาล

การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

1. รอยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐาน
กลางที่กําหนด
2. รอยละของประชาชนแตละกลุมเปาหมายรับรู
ขาวสารที่สําคัญของเทศบาล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่ 3 บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
บุคลากรไดรับการพัฒนา
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
บุคลากรไดรับการฝกอบรม 40 ชั่วโมงตอคนตอป

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได
5. การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. การบริหารจัดการดานงบประมาณบรรลุผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
รอยละของการจัดหารายไดเองตอรายไดทั้งหมด
ของเทศบาล
1. อัตรารายรับตอรายจายอยูในเกณฑที่กําหนด
2. รอยละของการเบิกจายเงินทันตามที่กําหนด
3. รอยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
- สามารถลดกระแสไฟฟาสาธารณะ
- สามารถใชกระแสไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก
ที่ไดรับสิทธิ์
- สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
5. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 6. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
สถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาผานเกณฑคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. รอยละของเด็กกอนวัยเรียนไดเขาเรียนในสถานศึกษาตาม
ความตองการ
3. ระดับความสําเร็จจัดการกิจกรรมสงเสริมเด็ก เยาวชน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเรียน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 7. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
- นักเรียนผานเกณฑผลทดสองทางการศึกษา
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้น
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พื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3.รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4. รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยง
กับการทองเที่ยว
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 8. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ความสําเร็จของการจัดการงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพรเชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2. รอยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และ
นาลงทุน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 9. มีเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
จํานวนเครือขายความรวมมือ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
มีเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัดบริการ
สาธารณะ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 10. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
11. มีการปองกันและควบคุมโรค
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. รอยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี
2. อัตราผูปวยอยูในเกณฑมาตรฐาน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
มีการปองกันและควบคุมโรค

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนตลาดผานเกณฑมาตรฐาน
2. รอยละของผูปวยโรคเรื้อรังรายใหมไมเกินเกณฑที่ สปสช.กําหนด
1. โรงฆาสัตวไดมาตรฐาน ISO 9000
2. จัดตั้งสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
3. อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
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: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 9 สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 12. บานเมืองสะอาดสวยงาม
13. การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ความสามารถในการจัดการขยะ
2. การจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
บานเมืองสะอาดสวยงาม
การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง
ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัด

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 14. มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
จํานวนพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพขังจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และนา
ลงทุน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 15. มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
จํานวนพื้นที่ในการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ถนนไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
2. ทางเทาไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
3. จํานวนจุดที่มีน้ําทวมขังบนผิวจราจรลดลง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพขังจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
พันธกิจที่ 3 : การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
เปาประสงคที่ 16. ชุมชนพึ่งพาตนเองได
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
จํานวนชุมชนที่เขมแข็งพึ่งตนเองได
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ชุมชนพึ่งพาตนเองได

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนชุมชนที่เขมแข็งพึ่งตนเองได
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม ใหได
มาตรฐานและเขงขันได
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 13 สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
พันธกิจที่ 3 : การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
เปาประสงคที่ 17. มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. กลุมอาชีพในชุมชนเขมแข็ง
2. ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับการชวยเหลือ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
มีการสรางงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ผลิตภัณฑกลุมอาชีพไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
2. ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับการชวยเหลือ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพขังจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และนา
ลงทุน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 14 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
พันธกิจที่ 3 : การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
เปาประสงคที่ 18. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยูในเกณฑตามมาตรฐานสากล
2. ความสําเร็จในการปองกันการเกิดอัคคีภัย
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (10
คนตอแสนประชากร) ตามมาตรฐานสากล
2. ปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบานเรือน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
1.ยุทธศาสตรจังหวัด
: ยุทธศาสตรที่ 5 สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
: ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต
การบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อการประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อัน
เปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น อันเปน
สภาวะแวดลอม ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนา
จุดแข็ง
- บุคลากรสวนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน
- สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วทั่วถึงและมี
คุณภาพ
- มีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง
- มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
จุดออน
- เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
- มีภาระหนี้สินที่จะตองผอนชําระเปนระยะยาว
โอกาส
- ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
หลายชองทาง
- ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
- มีแหลงทองเที่ยว และผลิตภัณฑ OTOP
- เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนสําหรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กีฬาและนันทนาการ และมีสถานที่ที่พรอมในการจัดกิจกรรม
- มีพื้นที่สาธารณะที่พรอมสําหรับการพัฒนา
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล
อุปสรรค
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ความไมตอเนื่องในนโยบายของรัฐบาล
ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง
การจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นไมเปนไปตามกําหนด
การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน
สาธารณูปโภคพื้นฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบเทาที่ควร
ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกที่รอนขึ้น
ปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ผลกระทบตอการพัฒนา
รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตาม
แผนที่วางไว
และจาการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทิศทางแผนพัฒนาชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคฯ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนา
จั ง หวั ด ทํ า ให นํ า มากํ า หนดเป น กรอบยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ไ ด 14
ยุทธศาสตร ตามความเชื่อมโยง
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
จากการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ ประจําปงบประมาณ
2559 โดยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิด และเพื่อนําผลการ
ประเมินไปใชพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเสนอแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ 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
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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
โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งใชสถิติคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
จัดลําดับการนําเสนอผลการศึกษาในรูปของคําบรรยายประกอบตาราง โดยแบงสวนเปน 4 สวน ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของประชากรตัวอยาง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน
3. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
4. การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ ผลการดํา เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ภ าพรวม
พบว า โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.00 ( Χ =4.00±1.061) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในภาพรวมสูงที่สุด คือ เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง รองลงมา
คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล การประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล ขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป การเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมและการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาล สวนประเด็น
คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึง พอใจตอ ผลการดํา เนิน งานของเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุใ นภาพรวมต่ํา
ที่สุด คือ การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล
จากผลการประเมิ น ที่ พ บว า ระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของบริ ก ารเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
มี ค า คะแนนอยู ในระดั บ มาก ทุ กด าน หากต องการปรั บปรุ งพั ฒนาคุ ณภาพการให บ ริ การขององค กร
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ สําหรับประชาชนผูมา
ติดตอรับบริการ เชน ที่นั่ง น้ําดื่ม ตลอดจนการจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน สถานที่จอดรถ
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2) ควรจัดโครงการปรับปรุงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือที่
ทันสมัยในการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3) ควรจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนใน
ดานบุคลิกภาพและเทคนิคการบริการที่สรางความประทับใจและเกิดความรูสึกตองการมาใชบริการซ้ํา
4) ควรส งเสริ มศั กยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติรว มกับ ชุมชน และเพิ่มพูน
การเรียนรูภาษาตางประเทศในการเตรียมการเขาสูสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อาเซียน
5) ควรมี ก ารวางแผนพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน เช น ด า นสุ ข ภาพอนามั ย ด า น
สาธารณูปการ (ถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสองสวางตามหมูบาน การจัดการขยะในหมูบาน) เพื่อพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสุดทายจะทําใหประชาชน มีความเปนอยูที่ดีขึ้นในระยะยาว
6) ควรจัดตั้งศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน ศูนยสงเสริมอาชีพ
เพื่อที่จะหาแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดตรงประเด็น
7) ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะที่มีผูมาใชบริการ
หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website
8) ควรมีการติดตามผลหลังการใหบริการ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนางาน
ตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร
เพื่อเปนการยกระดับศักยภาพการใหบริการประชาชน ควรมีการกําหนดนโยบายในการ
พัฒนา โดยเนนในดานตอไปนี้
1) ควรวางแผนสําหรับการพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาทองถิ่นโดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) ควรจั ด ตั้ งเครื อ ข า ยความร ว มมือระหวางองค กรปกครองทอ งถิ่น กับ ภาครัฐ ภาค
วิชาการ ภาคประชาชน และเอกชนที่มีการบริหารจัดการการใหบริการ
3) ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับปญญาและประสบการณของชาวบาน ใชภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบานมาปรับใชใหสอดคลองกลมกลืนกับวิชาการแผนใหม และนําไปใชไดจริงอยาง
เหมาะสม นําไปสูการพึ่งตนเองของชุมชนได
4) ควรสรางเครือขายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
การบริหารบนความเสี่ยงต่ํา
5) จัดโครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูปฏิบัติงานของ
ศูนยการเรียนรูของชุมชนเพื่อสงเสริมและขยายความคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่น และกระตุนใหชุมชนตื่นตัวกับการมีเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐศาสตรแหงความพอดีบน
พื้นฐานของศาสนธรรม
6) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ใหแกชุมชนโดยการรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยในดานตางๆ เชน องคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ และจัดการ

97

ทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวนหรือเพื่อการใชอยางยั่งยืนยาวนาน องคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี การ
ผลิต การเกษตร เปนตน
ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน
1) ตองการใหสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้นในเรื่องตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบน้ําประปา ใหคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน การปรับปรุงและขุดลอกทอ
ระบายน้ําในชุมชน การเก็บขยะมูลฝอย การสํารวจและเปลี่ยนหลอดไฟสองสวางในหมูบาน ปญหามลภาวะ
ทางอากาศ สิ่งแวดลอม การปลูกตนไม ประชาสัมพันธขาวสารในชุมชน การซอมแซมและปรับปรุงถนนในชุมชน
ทางเดินในตลาด ขยายและปรับปรุงตลาด 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
นํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาช ว ยในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลทางการศึ ก ษา
ทุนการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน การรักษาความสะอาดและการเก็บ
ขยะ จัดระเบียบการขายสินคาบริเวณหนาโรงเรียน
3) สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหดํารงอยูคูสังคมไทย และควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ การจัดกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการ เพิ่มสูงขึ้น
กวาปจจุบัน
4) พัฒนาแหลงทองเที่ยว สถานที่พักผอน สวนสาธารณะ ใหมากขึ้น และปรับปรุง
พัฒนาสวนสาธารณะเดิมที่มีอยู การจัดกิจกรรมหรือกีฬาในสวนสาธารณะ
5) ตองการให มีการจั ดอบรมอาชี พเสริมใหกับ กลุมแมบานและผูที่กําลังวางงาน เพื่อ
สงเสริมและสรางรายไดใหประชาชนในชุมชน
6) ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง
7) ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามการพนันอยางเขมงวดและจริงจัง
8) ตองการใหบุคลากรในเทศบาลเมืองกาฬสินธุลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือน รับขอรองทุกข
จากประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางจริงจัง
9) ตองการอบรมพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการที่มีประสิทธิและประสิทธิผลมากขึ้น
10) เพิ่มจํานวนบุคลากรในงานบริการดานตาง ๆ เชน เพิ่มคนทําความสะอาด คนกวด
ถนน
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.2561 – 2564

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยของ
ทิรัศมชญา พิพัฒนเพ็ญ และคณะ (บทคัดยอ : 2557) เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบวา 1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจการใหการบริการดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม และงานเคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานที่ประชาชนผูมารับ
บริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตา
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 ศูนยบริการสาธารณสุขศู นยเตาหลวง งานทะเบีย น
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ราษฎร และศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ตามลําดับ 4) ดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ พบวา ประชาชน
ผูมารับบริการมีความพึงใจการใหบริการดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ ในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการ
สังคม งานเคาน เตอร เซอร วิส ส วนหน 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 เพือ่ ปองกันการสับสนระหวางเจาหนาที่กับประชาชน
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
มุทิตา วรกัลยากุล. (2556) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดประทุมธานี พบวา 1) สถานภาพองคกรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการดําเนินงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และเพิ่ ม เติ ม ให ส อดคล องกั บ ภารกิ จ และบริ บ ทขององค กร ทั้ ง นี้ พ บว า การ
บริหารงาน ในดานตาง ๆ ควรมีการปรับปรุง เชน ดานโครงสราง และดานการจูงใจพนักงาน 2) ปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต 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
แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (บทคัดยอ : 2553) ไดวิจัยเรื่อง 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
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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 านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ งการของประชาชน ( Χ =6.07) ร อยละ 76-80
ดานการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน ( Χ =6.05) รอยละ 76-80 และดานการเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน ( Χ =6.01) รอยละ 76-80
พนิดา สุภาราญ (บทคัดยอ : 2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทีมงานของ
พนักงานสวนตําบล ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวาจากลักษณะการทํางาน
ของทีมงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคนั้นจะเห็นไดวา พนักงานสวน
ใหญมีความเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของทีมงานที่ชัดเจน สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด
กฎเกณฑ และมาตรฐานต าง ๆ ในการทํ างาน ไดเ ปนอยางดี โดยหั วหน าทีมงานนั้น ไมใชอํานาจครอบงํ า
สมาชิกทําใหสมาชิกสวนใหญมีการอภิปรายถกเถียงกันอยางกวางขวาง โดยทุกคนไดมีสวนรวมและรับฟง
เหตุผลซึ่งกันและกันไดทุกเรื่องอยางตั้งใจ สมาชิกพรอมที่จะเปดรับความคิดเห็นที่แตกตางกันซึ่งมีศิลปะใน
การฟงและนําการฟงนั้นมาใชเปนความคิดสูการปฏิบัติ โดยไมแสดงอาการหลีกเลี่ยงกับความคิดเห็นที่ขัดแยง
โดยมีการตัดสินใจโดยใชหลักความเห็นพองตองกันเปนเอกฉันทของสมาชิกหากมีการวิพากษวิจารณกันก็จะ
เปนไปอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย ทําใหสมาชิกสวนใหญไดมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกไดรับ
มอบหมายงานอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี สวนใหญมีการติดตามผล
และประเมินผลการทํางานเปนทีมทุกระยะ ตั้งแตกอนปฏิบัติระหวางการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ รูปแบบ
การติดตอสื่อสารกันของสมาชิกสวนใหญเปนแบบสองทางระหวางหัวหนาทีมกับสมาชิก และระหวางการ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ทําใหสมาชิกสวนใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางสมาชิกทีม
ปรียาวัลย ชัยสิทธิ์ (บทคัดยอ : 2549) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลในเขตอําเภอบางประกง จังหวั ดฉะเชิงเทรา ผลการวิจั ย
พบวา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลในเขตอําเภอบางประกง สวนใหญเพศชาย รอยละ 70.70 อายุ 45 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส รอยละ 56.70 ระดับประถมศึกษา รอยละ 31.70 อาชี พ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ
25.00 และรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง จํานวน 2 ครั้ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสมาชิกสภาเทสบาลตําบล พบวา อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการ
สงเสริมกีฬา จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาอันดีงามของทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ (µ = 3.23) และ
การดูแลจัดการดานการศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (µ = 2.30) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ซึ่งแยกตามตัว
แปรแตละดาน ดังนี้ 1) ตัวแปรดานอายุ พบวา อายุ 31-35 ป มีความเห็นสูงที่สุด 2) ตัวแปรดานสถานภาพ
พบวา สถานภาพหยา/แยก มีความคิดเห็นสูงที่สุด 3) ตัวแปนดานการศึกษา พบวา การศึกษาสูงกวาปริญญา
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ตรี มีความคิดเห็นสูงที่สุด 4) ตัวแปรดานอาชีพ พบวา อาชีพแมบานมีความคิดเห็นสูงที่สุด 5) ตัวแปรดาน
รายได พบวา ผูมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท
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

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

1. ดานการบริการประชาชน
2. ดานการบริหารบานเมืองที่ดี
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
6. ดานการศึกษา
7. ดานสาธารณสุข
8. ดานการกีฬาและนันทนาการ
9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและ
การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11. ดานการจัดเก็บภาษี
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

รูปที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการสํารวจ
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป
งบประมาณ 2561 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 2561 ใน 12 ดาน ซึ่งคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองที่ดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา
ดานสาธารณสุ ข ด า นการกี ฬาและนันทนาการ ด านศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
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
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ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 80.01-85.00 มีคาเทากับ 7 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 75.01-80.00 มีคาเทากับ 6 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 70.01-75.00 มีคาเทากับ 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 65.01-70.00 มีคาเทากับ 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 60.01-65.00 มีคาเทากับ 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 55.01-60.00 มีคาเทากับ 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมเกินรอยละ 50.01- 55.00 มีคาเทากับ 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนอยกวารอยละ 50
มีคาเทากับ 0 คะแนน
3.4.4 ศึกษาขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
โดยการจัดกลุมแจกแจงความถี่ และหารอยละ

บทที่ 4
ผลการประเมินผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 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
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ คณะผู วิ จั ย ใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ส ว นการวิ เ คราะห ข อ มู ล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเ นื้อหา (Content Analysis) ซึ่งใชสถิติ คาเฉลี่ย ค าร อยละ สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน โดยจัดลําดับการนําเสนอผลการศึกษาในรูปของคําบรรยายประกอบตาราง โดยแบงสวนเปน
4 สวน ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของประชากรตัวอยาง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน
3. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม
4. การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n หมายถึง จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
x หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean)
f หมายถึง คาความถี่ (frequency)
S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
ประจําปงบประมาณ 2561 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 721 คน
คิดเปนรอยละ 48.07 และเพศหญิง จํานวน 779 คน คิดเปนรอยละ 51.93 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 4.1
และแสดงผลการวิเคราะหในรูปที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
721
779
1,500

รอยละ
48.07
51.93
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
40 คน คิดเปนรอยละ 2.67 ชวงอายุ 21 - 30 ป จํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ 23.07 ชวงอายุ 31 - 40 ป
จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 24.33 ชวงอายุ 41 - 50 ป จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ 21.27 ชวงอายุ
51 - 60 ป จํานวน 339 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และชวงอายุสูงกวา 60 ป ขึ้นไป จํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 6.07 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

จํานวน
40
346
365
319
339

รอยละ
2.66
23.07
24.33
21.27
22.60
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สูงกวา 60 ปขึ้นไป
รวม

91
1,500

6.07
100.00

รูปที่ 4.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามชวงอายุ
4.1.3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามอาชีพไดดังนี้ รับราชการ
จํานวน 128 คิดเปนรอยละ 8.53 คาขาย/เจาของกิจการ จํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 22.53 เกษตรกรรม
จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 9.20 แมบาน จํานวน 131 คิดเปนรอยละ 8.73 รับจาง/ลูกจาง จํานวน 340
คิดเปนรอยละ 22.67 วางงาน/กําลังหางาน จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 7.00 อาชีพอิสระ จํานวน 220
คน คิดเปนรอยละ 14.67 และอื่น ๆ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ดังแสดงขอมูล
ในตารางที่ 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

จํานวน
128
338
138
131
340
105
220
100

รอยละ
8.53
22.53
9.20
8.73
22.67
7.00
14.67
6.67
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รวม

1,500

100.00

รูปที่ 4.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามอาชีพ
4.1.4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามระดับการศึกษาไดดังนี้
ประถมศึกษา จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 22.33 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 367 คิดเปนรอยละ 24.47
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํ านวน 399 คน คิด เปนรอยละ 26.60 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 135 คน
คิดเปนรอยละ 9.00 ปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 14.27 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน
คิดเปนรอยละ 3.33 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 4.4 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
335
367
399
135
214
50
1,500

รอยละ
22.33
24.47
26.60
9.00
14.27
3.33
100.00
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รูปที่ 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา
4.2 ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจําแนกตามดานตาง ๆ
4.2.1 ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.40 ( x = 4.17±0.892) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา การบริหารตาม พรบ. อํานวยความสะดวก และระบบงาน
บริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการบริการประชาชน
1.1
1.2
1.3
1.4

ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน
ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ มีความ
รวดเร็วเปนธรรม
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและ
แสดงความคิดเห็น
ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มีการบริการตาม พรบ.อํานวยความสะดวก
เฉลี่ย

4.15

S.D.
0.870

รอยละ
83.00

แปลความ
มาก

4.20

0.871

84.00

มาก

4.16

0.906

83.20

มาก

4.18
4.17

0.919
0.892

83.60
83.40

มาก
มาก

x

4.2.2 ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
บานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ( x = 4.10±0.947) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี สูงที่สุด คือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมา คือ ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม และ
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กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็น ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี
กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอ
ความเปลี่ยนแปลง
ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู
เสนอความคิดเห็น
คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนในการ
แกปญหา
ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
มีความซื่อสัตย สุจริตโปรงใส ตรวจสอบได ในการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย

4.10

S.D. รอยละ แปลความ
0.948 82.00
มาก

4.14
4.11

0.947
0.944

82.80
82.20

มาก
มาก

4.06

0.938

81.20

มาก

4.13 0.932 82.60
4.08 0.973 81.60
4.10 0.947 82.00

มาก
มาก
มาก

x

4.2.3 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.960) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็น ที่มีคาเฉลี่ย ผลการปฏิบัติงานดา นการพัฒ นาเศรษฐกิจ สูง ที่สุด คือ การสง เสริม และสนับ สนุน
ใหป ระชาชนดํา เนิน ตนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง รองลงมา คือ การสง เสริม กลุม อาชีพ ใน
ชุมชนใหมีศักยภาพ และการประชาสัมพัน ธและสงเสริมการทองเที่ย ว ตามลําดับ รายละเอียดในตาราง
ที่ 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
การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว
การใหบริการของสถานธนานุบาล
เฉลี่ย

4.18

S.D.
0.884

รอยละ
83.60

แปลความ
มาก

4.12
4.01
3.98
4.04
3.99
4.05

0.921
0.976
1.000
0.980
0.998
0.960

82.40
80.20
79.60
80.80
79.80
81.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

x
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4.2.4 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
ผลการประเมิ น พบว า โดยรวมผูต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
การพัฒนาชุมชนและจัดสวั สดิการชุมชน อยูในระดั บมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.983)
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 มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง รองลงมา คือ การประกาศยกยอง
สงเสริมบุคคลที่กระทําความดี และการวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน ตามลําดับ
รายละเอียดในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน
การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุมวัยในชุมชน
การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน
การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน
การพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่องในทุก ๆ ดาน ทุกเพศทุกวัย
มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลที่กระทําความดี
มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เฉลี่ย

x

S.D.

รอยละ

4.04
4.02
4.00
4.01
4.03
4.06
4.08
4.03

0.963
0.976
1.000
0.993
0.992
0.989
0.969
0.983

80.80
80.40
80.00
80.20
80.60
81.20
81.60
80.60

แปล
ความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2.5 ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนา
และอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.030)
เมื่อพิ จารณาเป นรายประเด็น พบว า ประเด็ นที่มีคาเฉลี่ ยผลการปฏิบัติ งานด านพั ฒนาและอนุรักษ ระบบ
นิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ
การควบคุ ม และกํ า จั ด มลภาวะที่ เ ป น พิ ษ และการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ตามลํ า ดั บ
รายละเอียดในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
5.1 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม

x

S.D.

รอยละ

4.06

0.960

81.20

แปล
ความ
มาก
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5.2 การควบคุมและกําจัดมลภาวะที่เปนพิษ
4.01
1.001 80.20 มาก
5.3 การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน
3.92
1.043 78.40 มาก
สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว)
5.4 การพัฒนาระบบทอระบายน้ําไมใหเกิดน้ําทวมขัง
3.87
1.088 77.40 มาก
5.5 การรักษาความสะอาดในชุมชน
3.92
1.055 78.40 มาก
5.6 การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง
3.94
1.038 78.80 มาก
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
แปล
x
S.D. รอยละ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ความ
5.7 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
3.97 1.020 79.40 มาก
5.8 การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่สีเขียว
3.99 1.005 79.80 มาก
5.9 การเก็บขนขยะมูลฝอย
3.91 1.057 78.20 มาก
รวม
3.95 1.030 79.00 มาก
4.2.6 ผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
อยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09±0.962) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่
มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงที่สุด คือการสงเสริมพัฒนาการที่ดีดานอารมณ สังคม สติปญญา
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ตามลําดับ รายละเอียดในตาราง
ที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการศึกษา
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย
ทางการศึกษา
การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล
การอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การสงเสริมพัฒนาการที่ดีดานอารมณ สังคม สติปญญา ของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การสงเสริมดานโภชนาการที่ดีจากโรงเรียนเทศบาล

4.09

S.D. รอยละ แปลความ
0.957 81.80
มาก

4.11

0.961

82.80

มาก

4.10
4.07

0.971
0.972

82.00
81.40

มาก
มาก

4.07
4.09
4.13

0.980
0.972
0.927

81.40
81.80
82.60

มาก
มาก
มาก

4.09

0.957

81.80

มาก

x
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เฉลี่ย
4.09 0.962 81.80
มาก
4.2.7 ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ผลการประเมิ น พบว า โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
สาธารณสุข อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.80 ( x = 3.99±1.065) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงที่สุด คือการสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมี
สุขภาพดีถวนหนา รองลงมา คือการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยาง
ทั่วถึง และการสงเสริมใหประชาชนไดรับ บริการดานสาธารณสุขที่เ หมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดั บ
รายละเอียดในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานสาธารณสุข
x
ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
7.1 การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
4.05
7.2 การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่
3.98
เหมาะสมและไดมาตรฐาน
7.3 การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอื่น 3.92
(ทั้งคนและสัตว)
7.4 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับ 4.02
บริการอยางทั่วถึง
เฉลี่ย
3.99

S.D. รอยละ แปลความ
1.028 81.00
มาก
1.074 79.60
มาก
1.091 78.40

มาก

3.920 80.40

มาก

1.065 79.80

มาก

4.2.8 ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา
และนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.977) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ สูงที่สุด คือการจัดการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ รองลงมาคือการจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย และ
การจัดหาอุปกรณกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับประชาชน ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการกีฬาและนันทนาการ
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ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา และนันทนาการ
8.1 การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน
8.2 การเปดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน
8.3 การจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย
8.4 การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ผูสูงอายุ
8.5 การจัดหาอุปกรณกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับประชาชน
เฉลี่ย

x

4.04
4.04
4.06
4.08

S.D.
0.993
0.986
0.977
0.961

รอยละ แปลความ
80.80
มาก
80.80
มาก
81.20
มาก
81.60
มาก

4.05 0.969 81.00
4.05 0.977 81.00

มาก
มาก

4.2.9 ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.80
( x = 4.19±0.922) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา
ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิป ญ ญาทอ งถิ ่น สูง ที ่ส ุด คือ การสง เสริม จริย ธรรม
คุณ ธรรม และศีล ธรรมอัน ดีง ามตามหลัก ธรรมของศาสนา รองลงมาคือ การสนับ สนุน งบประมาณ
ดา นการสืบ สานศิล ปวัฒ นธรรมขนบธรรมเนีย ม ประเพณีท อ งถิ ่น และการสง เสริม และสนับ สนุน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ตามลํา ดั บ รายละเอียดในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
x
S.D. รอยละ แปลความ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
9.1 การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
4.18 0.910 83.60
มาก
ประเพณีทองถิ่น
9.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
4.17 0.934 83.40
มาก
9.3 การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
4.20 0.928 84.00
มาก
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ งถิ่น
9.4 การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตาม
4.22 0.914 84.00
มาก
หลักธรรมของศาสนา
เฉลี่ย
4.19 0.922 83.80
มาก
4.2.10 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09 ± 0.979) เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและ
การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สูงที่สุด คือการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือการขยายเขตระบบ
ไฟฟา และการกอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสง
Χ
S.D. รอยละ แปลความ
และการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐาน
10.1 การกอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
4.11 0.960 82.20
มาก
10.2 การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน และผิวจราจร
4.06 1.013 81.20
มาก
10.3 การบํารุงรักษา ซอมแซมทางเดินเทา
4.07 1.009 81.40
มาก
10.4 การขยายเขตระบบไฟฟา
4.12 0.976 82.40
มาก
10.5 การขยายเขตระบบประปา
4.09 0.971 81.80
มาก
10.6 การดูแลสวนเกาะกลางถนน
4.08 0.974 81.60
มาก
10.7 การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล
4.13 0.948 82.60
มาก
เฉลี่ย
4.09 0.979 81.80
มาก

4.2.11 ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี
ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูต อบแบบสอบถามเพื่อ ประเมิน ผลการปฏิบัติง านดา น
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.981) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือระบบในการใหบริการขั้นตอนมี
แผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน รองลงมา คือกระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวก
และรวดเร็ ว และการประชาสั ม พั น ธ กํ า หนดระยะเวลาในการยื่ น แบบฯ ชั ด เจน เพี ย งพอ ตามลํ า ดั บ
รายละเอียดในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการจัดเก็บภาษี
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี
ระบบในการใหบริการขั้นตอนมีแผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติ
อยางชัดเจน
กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน
เพียงพอ
เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน
การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การชําระภาษี

4.12

S.D. รอยละ แปลความ
0.933 82.40
มาก

4.10

0.956 82.00

มาก

4.06

0.977 81.20

มาก

4.03
4.00

0.990 80.60
0.986 80.00

มาก
มาก

x
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11.6 บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
11.7 การออกบริการประชาชนนอกสถานที่ไดดีเพียงใด
เฉลี่ย

3.98 1.002 79.60
3.95 1.023 79.00
4.03 0.981 80.60

มาก
มาก
มาก

4.2.12 ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผลการประเมิ น พบว า โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.034)
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน สูงที่สุด คือการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย รองลงมา คือการสราง
ความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว และการจัดระเบียบทางเทาและถนน ตามลําดับ
รายละเอียดในตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต
x
S.D. รอยละ แปลความ
และทรัพยสินของประชาชน
12.1 การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว 4.02 0.971 80.40
มาก
12.2 การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย
4.03 0.995 80.60
มาก
12.3 การจัดระเบียบทางเทาและถนน
4.01 1.027 80.20
มาก
12.4 การจัดสายตรวจ อปพร.
3.93 1.072 78.60
มาก
ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน(ตอ)
ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต
x
S.D. รอยละ แปลความ
และทรัพยสินของประชาชน
12.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.98 1.008 79.60
มาก
12.6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
3.82 1.087 76.40
มาก
12.7 การปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง 3.84 1.069 76.80
มาก
CCTV
12.8 การอํานวยความสะดวกดานการจราจร และการตีเสนจราจร 4.00 1.046 80.00
มาก
เฉลี่ย
3.95 1.034 79.00 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 81.00 ( x =4.05±1.003) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
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ในภาพรวมสูงที่สุด คือเจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง รองลงมา คือ
การประชาสัม พัน ธใ หป ระชาชนรับ รูขา วสารของเทศบาล และขั ้น ตอนการใหบ ริก ารและสิ่ง อํา นวย
ความสะดวก ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
(S.D) รอยละ
x
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 4.10 0.976 82.00
อยางทั่วถึง
2. ขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.07 1.002 81.40
3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล
4.08 0.998 81.60
4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
4.04 1.000 80.80
ของเทศบาล
5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
4.03 1.012 80.60
กิจกรรมของเทศบาล

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4.17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม (ตอ)
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7. เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป
8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล
9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา
10. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการ
กิจกรรมของเทศบาล
รวม

(S.D) รอยละ

ระดับ

4.05
3.99
4.06
4.02
4.01

1.025
1.029
0.994
0.987
1.010

81.00
79.80
81.20
80.40
80.20

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05

1.003 81.00

มาก

x

4.4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
ปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดทําการสรุปและจําแนก
เปนรายดาน เพื่อใหสามารถชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่องตอไป ผลการประเมินสรุปดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคณะผูวิจัยไดจัดกลุม
แยกประเด็นดังนี้
ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการ

ความถี(่ f)

รอยละ
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ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. ควรมีการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
4
1.21
2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
10
3.02
3. ควรใหเจาหนาที่มีการประชาสัมพันธการใหบริการใหรับรูอยางทั่วถึง
10
3.02
4. ควรใหพนักงานมีการบริการที่ยิ้มแยม แจมใส
10
3.02
ดานการบริหารบานเมืองที่ดี
4. ควรใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
22
6.65
5. ควรมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได
8
2.42
6. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
6
1.81
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
7. ควรสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการคา
5
1.51
8. สงเสริมกลุมอาชีพในการเสริมสรางรายได
9
2.72
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคณะผูวิจัยไดจัดกลุม
แยกประเด็นดังนี้ (ตอ)
ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการ
ดานพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
9. ควรจัดสวัสดิการใหกับคนในชุมชนในการรักษาพยาบาล
10. ควรสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนใหทั่วถึง
11. ควรใหมีการพัฒนาระบบ Internet ใหรวดเร็วและทันสมัย
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
12. ปญหาขยะมูลฝอยมีการจัดเก็บ ไมสม่ําเสมอ
13. ควรทําความสะอาดทอระบายน้ํา เนื่องจากน้ํามีกลิ่นเนาเสีย
14. ควรมีการควบคุมและกําจัดมลภาวะที่เปนพิษ
15. ควรมีการจํากัดวัชพืช ตนไม บริเวณริมถนน
ดานการศึกษา
16. ควรมีการปรับปรุงดานการศึกษาอยางตอเนื่อง
17. ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาใหดีขึ้น และรวดเร็ว ใชงานงาย
18. ควรสงเสริมการฝกทักษะที่สําคัญใหกับนักเรียนในเขตเทศบาล
19. ควรมีการประเมิน ตรวจสอบโรงเรียนใหทวั่ ถึง
ดานสาธารณสุข
20. ควรมีการชวยเหลือในขณะมีผูประสบภัยตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
21. ควรมีการปองกันโรคติดตอ และสรางภูมิคุมกันโรคติดตอ
22. ควรสงเสริมความสะอาดในพื้นทีใ่ นชุมชน
ดานพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ความถี่(f)

รอยละ

7
8
3

2.11
2.42
0.91

23
18
15
20

6.95
5.44
4.53
6.04

5
8
4
3

1.51
2.42
1.21
0.91

1
2
2

0.30
0.60
0.60
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23. ควรมีการปรับระดับถนนใหมีพื้นที่เทากัน
24. ควรปรับแนวทางเดิน ฟุตบาท ใหเหมาะสม
25. ควรจัดหาถังขยะใหเพียงพอและเหมาะสม ตอการใชงาน
26. ควรจัดหาอุปกรณ หรือไฟในการจราจร ใหพรอมใชงานตลอดเวลา
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
27. ควรมีการติดตั้งกลองวงจรปด ในการรักษาความปลอดภัย
28. ควรมีการจัดระเบียบการจราจรในเขตโรงเรียน
29. ควรมีการสอดสองดูแล ความเรียบรอย ในเรื่องยาเสพติด และการพนัน
30. ควรมีเจาหนาออกตรวจสอบความเรียบรอย อยางสม่ําเสมอ
รวม

5
4
8
5

1.51
1.21
2.42
1.51

20
30
35
21
331

6.04
9.06
10.57
6.34
100

จากขอมูลในตารางที่ 4.18 พบวา ความคิด เห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการที่
ประชาชนตองการใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการปรับปรุงเพื่องานบริการประชาชนใน 5 ลําดับแรก
ดังนี้
1. ควรมีการสอดสองดูแล ความเรียบรอย ในเรื่องยาเสพติด และการพนัน
2. ควรมีการจัดระเบียบการจราจรในเขตโรงเรียน
3. ปญหาขยะมูลฝอยมีการจัดเก็บ ไมสม่ําเสมอ
4. ควรมีเจาหนาออกตรวจสอบความเรียบรอย อยางสม่ําเสมอ และควรมีการติดตั้งกลองวงจรปด
ในการรักษาความปลอดภัย
5. ควรมีการจํากัดวัชพืช ตนไม บริเวณริมถนน

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 2561 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
4.17
4.10
4.05
4.03
3.95
4.09
3.99
4.05
4.19
4.09
4.03
3.95
4.06

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

รอยละ
83.40
82.00
81.00
80.60
79.00
81.80
79.80
81.00
83.80
81.80
80.60
79.00
81.20

จากตารางที่ 5.1 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน 12 ดาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.20 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงที่สุด คือดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น รองลงมา คื อด านการบริ การประชาชน และด านด านการบริ ห ารบ านเมื องที่ ดี
ดานการศึกษา ตามลําดับดังนี้
ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.40 ( x = 4.17±0.892) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงที่สุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสารและ แสดงความคิ ด เห็ น รองลงมาคื อ มี ก ารบริ ก ารตาม พรบ.อํ านวยความสะดวก และ
ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชนตามลําดับ ต่ําที่สุด คือ ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ
มีความรวดเร็วเปนธรรม
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ดานการบริหารบานเมืองที่ดี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การบริหารบานเมืองที่ดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ( x = 4.10±0.947) เมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี สูงที่สุด คือความมีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการปฏิบั ติงานของบุ คลากร รองลงมา คือใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิด ประโยชน สูงสุดแก
สวนรวม และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็นตามลําดับ สวนประเด็น
ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บ ั ติ ง านด า นการบริห ารบา นเมือ งที่ดี ต่ํา ที่สุด คื อ คนในองคกรใสใจต อปญหา
สาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.960) เมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงที่สุด คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีศักยภาพ และการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําที่สุด คือ การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดที่พอเพียงในครอบครัว
ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด านการพั ฒนาชุ มชนและจั ดสวั สดิ การชุ มชน อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.983)
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ
ชุมชน สูงที่สุด คือ มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง รองลงมา คือ มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลที่
กระทํ าความดี และการวางแผนพั ฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน ตามลํ าดับ ส วนประเด็นที่ มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาและปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนภายในชุมชน
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.030) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงที่สุด คือ การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม รองลงมา คือการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ และการปรับปรุงภูมิทัศนและ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาระบบทอระบายน้ําไมใหเกิดน้ําทวมขัง
ดานการศึกษา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09±0.962) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงที่สุด คือ การสงเสริมพัฒนาการที่ดีดานอารมณ สังคม สติปญญา ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และ
การพั ฒ นาคุ ณภาพครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาของเทศบาลตามลํ าดั บ ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผล
การปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําที่สุด คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย ทางการศึกษา
และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล
ดานสาธารณสุข โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.80 ( x = 3.99±1.065) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงที่สุด คือการสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
รองลงมา คื อ การดูแลสุ ขภาพผู สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยางทั่ว ถึง และการ
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สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ต่ําที่สุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หรือโรคอื่น(ทั้งคนและสัตว)
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
การกี ฬ าและนั น ทนาการ อยู  ใ นระดั บ มาก มี ค  า เฉลี ่ ย ร อ ยละ 81.00 ( x = 4.05±0.977) เมื ่ 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 การแข ง ขั น กี ฬ าสํา หรั บ เด็ ก เยาวชน ประชาชน และผู สู ง อายุ รองลงมาคื อ การจั ด
สถานที่ เ ล น กี ฬ าและออกกํา ลั ง กาย และการเป ด พื้ น ที่ ส ร า งสรรค กิ จ กรรมสํา หรั บ เด็ ก และเยาวชนใน
ชุ ม ชน ตามลํา ดั บ ส ว นประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําที่สุด คือ
การเปดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน และการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน
ดา นศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด านศาสนา ขนบธรรมเนีย มประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.80 ( x = 4.19±0.922) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบว า ประเด็ น ที่ มีคา เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติงานดา นศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น สูงที่สุด คือการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา
รองลงมาคือการสนั บ สนุ น งบประมาณด านการสื บ สานศิ ลปวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ทองถิ่ น
และการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ตามลําดับ สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ต่ําที่สุด
คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน โดยรวมผู ต อบ
แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาการคมนาคมขนส งและการสาธารณู ป โภค
ขั้นพื้นฐาน อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยร อยละ 81.80 ( x = 4.09±0.979) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็ น
พบว า ประเด็ น ที่ มี คา เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด านการพั ฒ นาการคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภค
ขั้นพื้นฐาน สูงที่สุด คือการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือการขยายเขตระบบไฟฟา และ
การกอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
การคมนาคมขนส ง และการสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน ต่ํ า ที่ สุด คือ การบํ า รุ งรั ก ษา ซ อ มแซมถนน และ
ผิวจราจร
ด า นการจั ด เก็ บภาษี
โดยรวมผู ต อบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.981) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือระบบในการใหบริการขั้นตอนมี
แผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน รองลงมา คือกระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวก
และรวดเร็ ว และการประชาสั ม พั น ธกํา หนดระยะเวลาในการยื่ น แบบฯ ชัด เจน เพีย งพอ ตามลํ าดั บ
สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี ต่ําที่สุด คือ การออกบริการประชาชนนอก
สถานที่ไดดีเพียงใด
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ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00
( x = 3.95±1.034) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า ประเด็ น ที่ มี ค า เฉลี่ ย ผลการปฏิ บั ติ ง านด า น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงที่สุด คือการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว และการจัดระเบียบทางเทาและ
ถนน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ยสิน ของ
ประชาชนต่ําที่สุด คือ การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
ตารางที่ 5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. เจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 4.10
2. ขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
4.07
3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล
4.08
4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
4.04
5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.03
ของเทศบาล
6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4.05
7. เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป
3.99
8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล
4.06
9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา
4.02
10. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
4.01
ของเทศบาล
รวม

4.05

ระดับ

รอยละ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

82.00
81.40
81.60
80.80
80.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

81.00
79.80
81.20
80.40
80.20

มาก

81.00

จากตารางที่ 5.2 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ในภาพรวมสูงที่สุด คือเจาหนาที่ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางทั่วถึง รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล และขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
สวนประเด็ นค าเฉลี่ ยผลการประเมิ นความพึง พอใจตอ ผลการดํา เนิน งานของเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ ใ น
ภาพรวมต่ําที่สุด คือเทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป
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5.2 อภิปรายผล
จากการวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ มีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 81.00 ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑประเมิน
ตัวชี้วัดรอยละของระดับผลการปฏิบัติงานได 7 คะแนนในภาพรวม
5.3 ขอเสนอแนะทั่วไป
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) ควรมี ก ารลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และจั ด หาอุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ในการ
ใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2) ควรสงเสริมทักษะการปฏิบัติงานใหกับพนักงานใหมีการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน
ใหมากยิ่งขึ้น
3) ควรสงเสริมและพัฒนาดานเศรษฐกิจ ใหมีความเปนอยูดี กินดี และมีความสุข
4) ควรจัดตั้งศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน ศูนยสงเสริมอาชีพ
เพื่อที่จะหาแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดตรงประเด็น
5) ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะที่มีผูมาใชบริการ
หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website
6) 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) ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อเปนการักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
4) จัดโครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูปฏิบัติงาน และ
นําไปสูภาคปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
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5) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ใหแกชุมชนโดยการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยในดานตาง ๆ 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) ตองการใหมีการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานและผูที่กําลังวางงาน เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนมีรายได
5) ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง
6) ตองการใหมีเจาหนาที่สอดสองดูแลความสงบเรียบรอยในการพนักทุกชนิด
7) ต องการให บุ คลากรในเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุล งพื้น ที่ เพื่อเยี่ ย มเยือน รับ ขอ รองทุก ข
จากประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางจริงจัง
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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
1.4 มีการบริการตาม พรบ.อํานวยความสะดวก
2. ดานการบริหารบานเมืองทีด่ ี
2.1 กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง
2.2 ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
2.3 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็น
2.4 คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา
2.5 ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
2.6 มีความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ในการปฏิบัตงิ าน
ผลการปฏิบัตงิ านดานตาง ๆ
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ
3.3 การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

3.4 การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดทพี่ อเพียงในครอบครัว
3.5 การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเทียว
3.6 การใหบริการของสถานธนานุบาล
4. ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน
4.1 การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน
4.2 การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุมวัยในชุมชน
4.3 การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน
4.4 การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน
4.5 การพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่องในทุกๆ ดาน ทุกเพศ ทุกวัย
4.6 มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลที่กระทําความดี
4.7 มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน
5.1 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
5.2 การควบคุมและกําจัดมลภาวะที่เปนพิษ
5.3 การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว)
5.4 การพัฒนาระบบทอระบายน้ําไมใหเกิดการทวมขัง
5.5 การรักษาความสะอาดในชุมชน
5.6 การพัฒนาระบบบําบัดน้าํ เสียรวมของเมือง
5.7 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
5.8 การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นทีส่ ีเขียว
5.9 การเก็บขนขยะมูลฝอย
6. ดานการศึกษา
6.1 การสงเสริมใหชุมชนมีสว นรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
6.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
6.3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
6.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือขายทางการศึกษา
6.5 การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล
6.6 การอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
6.7 การสงเสริมพัฒนาการทีด่ ดี า นอารมณ สังคม สติปญ
 ญา ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล
6.8 การสงเสริมดานโภชนาการที่ดีจากโรงเรียนเทศบาล

ผลการปฏิบัตงิ านดานตาง ๆ
7. ดานสาธารณะสุข
7.1 การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
7.2 การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน
7.3 การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอื่น(ทั้งคนและสัตว)
7.4 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยางทั่วถึง
8. ดานการกีฬา และนันทนาการ
8.1 การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

8.2 การเปดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน
8.3 การจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย
8.4 การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุ
8.5 การจัดหาอุปกรณกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับประชาชน
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 และขยายผิวจราจร
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 กระบวนและขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีมคี วามสะดวกและรวดเร็ว
11.3 การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน เพียงพอ
11.4 เอกสารแบบฟอรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน
11.5 การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระภาษี
11.6 บริการดวยความชัดเจน ยุตธิ รรม 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 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
12.7 การปองกันชีวติ และทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง CCTV
12.8 การอํานวยความสะดวกดานการจราจร และการตีเสนจราจร

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 กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา
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. ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา
6. นางไอลดา

เจริญไวยเจตน
ชมนาวัง
ภูวรกิจ
ภูวรกิจ
ดวงอุปมา
พหลทัพ

