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คํานํา 
 

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

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

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 ใน 12 ดาน ซ่ึงครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชน
และจัดสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา                  
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ             
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี 
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 โดยคณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน  
ซ่ึงภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.20 คิดเปนระดับผลการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80 ข้ึนไป มีคาเทากับ             
7 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.40 ( x = 4.17±0.892) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงท่ีสุด คือ  เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและ แสดงความคิดเห็น รองลงมาคือ มีการบริการตาม พรบ.อํานวยความสะดวก และ
ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล      
การปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชนตามลําดับ ต่ําท่ีสุด คือ  ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะ      
ดานตาง ๆ มีความรวดเร็วเปนธรรม 
 ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน   
การบริหารบานเมืองท่ีดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ( x = 4.10±0.947) เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี สูงท่ีสุด คือความมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร   รองลงมา คือใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็นตามลําดับ   สวนประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี ต่ําที่สุด คือ คนในองคกรใสใจตอปญหา
สาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา 
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ   โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน      
การพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.960) เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  สูงท่ีสุด  คือ การสงเสริมและ                   
สนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รองลงมา คือ การสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีศักยภาพ และการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียวตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดท่ีพอเพียงในครอบครัว 
 ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.983)              
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ



ข 

ชุมชน สูงท่ีสุด คือ มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  รองลงมา คือ มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลท่ี
กระทําความดี   และการวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน ตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาและปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนภายในชุมชน    
 ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมและพลังงาน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก      
มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.030) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล  
การปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงท่ีสุด คือ การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม  รองลงมา คือการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ   และการปรับปรุงภูมิทัศนและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว ตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบทอระบายน้ําไมใหเกิดน้ําทวมขัง   
 ดานการศึกษา  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09±0.962) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล  
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีดานอารมณ สังคม สติปญญา ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล  รองลงมา คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  และ   
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล            
การปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย ทางการศึกษา 
และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล 
 ดานสาธารณสุข  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.80 ( x = 3.99±1.065) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงท่ีสุด คือการสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  
รองลงมา คือ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง และการ
สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ต่ําท่ีสุด คือ  การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หรือโรคอ่ืน(ท้ังคนและสัตว)   
 ดานการกีฬาและนันทนาการ  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การกีฬาและนันทนาการ อยู ในระดับมาก มีคา เฉลี ่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.977)  เ มื ่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ 
สูงท่ีสุด คือการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ รองลงมาคือการจัด
สถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกาย  และการเปดพ้ืนที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําท่ีสุด คือ  
การเปดพ้ืนท่ีสรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน และการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน 
 ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.80 ( x = 4.19±0.922) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปญญาทองถ่ิน สูงท่ีสุด คือการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา   



ค 

รองลงมาคือการสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน     
และการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ต่ําท่ีสุด 
คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน   
 ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภค        
ข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80  ( x = 4.09±0.979) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภค       
ข้ันพ้ืนฐาน สูงท่ีสุด คือการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล   รองลงมา คือการขยายเขตระบบไฟฟา   และ  
การกอสรางถนนท่ีไดมาตรฐาน  ตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา      
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ต่ําท่ีสุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน และ         
ผิวจราจร  

 ดานการจัดเก็บภาษี   โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน                
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.981) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงท่ีสุด คือระบบในการใหบริการข้ันตอนมี
แผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน  รองลงมา คือกระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวก
และรวดเร็ว    และการประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน เพียงพอ ตามลําดับ      
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี  ต่ําท่ีสุด คือ การออกบริการประชาชนนอก
สถานท่ีไดดีเพียงใด   

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00   
( x = 3.95±1.034) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบั ติงานดาน           
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงท่ีสุด คือการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย    
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว   และการจัดระเบียบทางเทาและ
ถนน ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนตํ่าท่ีสุด คือ  การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน  
 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.00 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมสูงท่ีสุด โดยภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 81.00 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือเจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  รองลงมาคือการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล  
และข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมต่ําที่สุด คือ เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับ
งบประมาณท่ีจายไป     



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินผล 

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

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

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

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

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ                 
ประจําปงบประมาณ 2561  ใน 12 ดาน ซ่ึงคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการ
ประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
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ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬา
และนันทนาการ  ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนา   
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  ดานการจัดเก็บภาษี  และดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
 1.2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 
 1.2.3 เพ่ือเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการบริการรวมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ
อยางตอเนื่อง 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

      1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  สํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 ใน 12 ดาน ซ่ึงคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา                   
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ               
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  ดานการจัดเก็บภาษี 
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

      1.3.2 ขอบเขตดานระยะเวลา    
              การศึกษาในครั้งนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ 2561 ใน 12 ดาน โดยมีระยะเวลา               
ในการดําเนินการศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึง 28 กันยายน 2561 

       1.3.3 ขอบเขตประชากร  

             1) ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีมาขอรับหรือใชบริการ 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  ปงบประมาณ 2561    

            2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีมาขอรับ

หรือใชบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561 ท่ีไดมา

โดยการสุมแบบบังเอิญ   จํานวน 1,500 คน      
1.4 การดําเนินการ 

       การดําเนินการวิจัยนี้ คณะผูประเมินไดทําการแบงขอมูลในการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้   
 สวนที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ขอใชบริการของเทศบาลเมือง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ   
 สวนท่ี 2 เปนการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561  ใน 12 ดาน โดยมีรายละเอียดใน
แตละข้ันตอนดังรูปท่ี 1.1    
 

ประชากรท่ีดําเนินศึกษาประเมิน 
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รูปท่ี 1.1 แสดงข้ันตอนในการดําเนินการประเมิน 

1.5 คําจํากัดความ    

              ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ ตอการดําเนินงานของเทศบาลเมือง อําเภอเมือง

กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ท้ังในสวนของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของเทศบาลและความพึงพอใจ            

ในดานตาง ๆ โดยรวมความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ บริการท่ีไดรับ 

ซ่ึงตีความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม   

              การบริการสาธารณะ คือ การบริการท่ีองคภาครัฐตองจัดทําข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชน และใหบริการแกประชาชนทุกคน โดยไมเจาะจงเฉพาะเพียงบางคนบางกลุมเทานั้น  

 

1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ศึกษาเกณฑการประเมิน 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

การดําเนินการไดขนาดกลุมตัวอยาง         
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 

กําหนดเกณฑในการประเมิน 
 

สํารวจและรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจ 

 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห 
         กับเกณฑในการประเมิน 

 

วิเคราะหและประมวลผลขอมูล 

 
 

สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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 1.6.1 ทราบระดับคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด

กาฬสินธุ โดยวัดจากรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   

 1.6.2 สามารถนําผลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน   

 1.6.3 สรางมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกสวนเพ่ือประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน

และองคกร 
 
 



                                                                                                                                                                             

 

บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ  

จังหวัดกาฬสินธุ ทางคณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิด             

ในการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือใหผลการประเมินท่ีไดสามารถนําไปใชพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ตามลําดับดังนี้   

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.2 ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.3 หลักประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.4 วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน 

   2.1.6 วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติงาน 

   2.1.7 ลักษณะของการประเมินท่ีดี 

   2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 

   2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

   2.2.2 การประเมินประสิทธิผล 

  2.3  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

   2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

   2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.2 หลักการของการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.3 องคประกอบของการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.7 การปกครองทองถ่ินในรปูแบบเทศบาล 

   2.4.8 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวดักาฬสินธุ 

  2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.6 กรอบแนวคิด 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากขอมูล
สารสนเทศท่ีไดจากการวัดผล การประเมินมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนท้ังแนวต้ังและแนวนอน 
การพัฒนาชุมชนในแนวตั้ง คือ การพัฒนาท่ียกมาตรฐานการครองชีพ หรือการเพ่ิมโอกาสชีวิตของ
ประชากรในชุมชน สวนการพัฒนาในแนวนอนเปนพัฒนาเพ่ือแพรกระจายความเจริญไปใหท่ัวท้ังชุมชน
การประเมินมีการพัฒนาการเปนลําดับข้ันโดยพัฒนาการตามแนวคิด ฉะนั้นการประเมินจึงอาจเปน     
การประเมินจากภายนอกซ่ึงเปนการตัดสินคุณคาในสิ่งท่ีประเมินวาเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายมากนอย
เพียงใด หรืออาจประเมินภายใน โดยบุคลากรในองคกรเองเปนการประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไขเนน      
การประเมินเพ่ือพัฒนา (สํานักมาตรฐานการศึกษา.  2545 : 1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการประเมิน
จากภายนอก เพ่ือไดนําขอมูลสําหรับผูปฏิบัติงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ สําหรับนําไปใชในการปรับปรุงแกไขและประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตองตอประชาชนตอไป 

 2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบวาการทํางาน
ไดผลอยางไรหรือไม การดําเนินงานแตละข้ันตอนมีจุดบกพรองควรแกไขอยางไร ทําใหผูมีสวนรวม
รับผิดชอบสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน ท้ังในปจจุบันและ          
การปรับปรุงในอนาคตใหมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายอยางแทจริงได และไดมีนักวิชาการไดให
ความหมายของการประเมินไว ดังนี้ 
  พรเทพ  รูแผน (2546) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงกระบวนการ
พิจารณาตัดสินคุณคาผูปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม ซ่ึงพิจารณาจากศักยภาพคุณลักษณะ
ดานตางๆ พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใดโดยอาศัย
พ้ืนฐานของความเปนระบบ ความมีมาตรฐานเดียวกัน และใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 
  ธงชัย  สันติวงษ (2546) ไดกลาววา การประเมินผลการปฏิบัติการ หมายถึง กิจกรรม
ทางดานการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของกับวิธีการท่ีหนวยงานพยายามจะกําหนดใหทราบแนชัดไดวา
พนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพดีมากนอยเพียงใด 
  อลงกรณ  มีสุทธา และสมิต  สัชฌุกร (2546) ไดกลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง กระบวนการประเมินคาบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมี
คุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึก และ
ประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกันมีเกณฑ    
การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 
  ไพฑูรย พรหมเสนา (2545 : 23 - 24) ไดกลาวถึงการประเมิน หมายถึงกระบวนการท่ีมุงแสวง
หาคําตอบคําถามท่ีวา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค?ท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม    
และระดับใด ซ่ึงมีผูใหความหมายของการประเมินไวดังนี้ 
   Crondach (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
หมายถึง การเก็บรวบรวมเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ 
  Alkin (ไพฑูรย พรหมเสนา, 2545) ไดใหความหมายไววา การประเมินหมายถึง 
กระบวนการของการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกขอมูลท่ีเหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการ



7 

 

วิเคราะหขอมูลตลอดจนการเขียนรายงานสรุปขอมูลเพ่ือใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชเปนแนวทางในการ
เลือกทางปฏิบัติตาง ๆ 
  สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 1971,  อางถึงในสํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 9) กลาววา   
การประเมินผล หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูลท่ีเปนประโยชนซ่ึงจะชวยการตัดสินใจท่ีดี  
สําหรับทางเลือกท่ีเปนไปไดหลาย ๆ ทาง 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 : 20-21) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช    
ดุลยพินิจ และหรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย        
การเปรียบเทียบผลท่ีวัดไดกับเกณฑท่ีกําหนดไว และการประเมิน หมายถึง กระบวนการท่ีกอใหเกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณคา) เพ่ือชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจได ตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 : 113 - 114) กลาววาในการประเมินคาสิ่งใดก็ตามจะตอง
ประกอบดวย สวนประกอบการ(Performance) ท่ีไดจากการวัด กับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการ
นั้น โดยการเปรียบเทียบสวนประกอบการท่ีไดจากการวัดกับเกณฑการประเมิน  
  ไพศาล หวังพานิช (อางอิงจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 2) กลาววา       
การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
ของกิจกรรมใด ๆ เพ่ือกําหนดคุณคา คุณภาพ ความถูกตองเหมาะสม โดยอาศัยเกณฑเปนหลัก สรุปไดวา 
การประเมิน คือ  การพิจารณาหรือกําหนดคุณคาสิ่งตาง ๆ ตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง 
   สมคิด พรมจุย  (2542 : 27 - 28) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิด
สารสนเทศ เพ่ือชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เปนการตรวจสอบความกาวหนาของ
โครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์วามีมากนอยเพียงใด เปนกระบวนการบงชี้ถึง
คุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด   
  เกียรติกอง คุมไพโรจน  (2542 : 11) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คือ การวัดผลการทํางานของลูกจางคนหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานท่ีประสงคจะไดรับของแตละ
ชิ้นงาน  และนําผลสรุปของแตละชิ้นงานมาแปรคารวม คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช หรือใชไมได 
  ผุสดี รุมาคม (2542) ใหความหมายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการท่ี
ดําเนินไปอยางตอเนื่องในการประเมินผลและบริหารพฤติกรรมและผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  โดยท่ัวไปการประเมินจะถูกดําเนินการโดยผูบังคับบัญชาโดยตรงและผลของการประเมินนี้จะ
ถูกพิจารณาทบทวนโดยผูบังคับบัญชาท่ีอยูเหนือข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง  
  สรุปไดวา การประเมินผลมีความหมายใน 3 ลักษณะ ลักษณะท่ี 1 เปนการใหความหมายใน
เชิงการตัดสินคุณคาจากความคิดเห็นเปนความหมายท่ีเนนการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยความคิด
ความรูสึกของผูประเมินเปนผูตัดสิน ลักษณะท่ี 2 เปนการใหความหมายในเชิงตัดสินคุณคาจากเกณฑ     
ท่ีกําหนด  ไมข้ึนอยูกับความคิด ความรูสึก ความรู ประสบการณของผูประเมิน แตข้ึนกับเกณฑท่ีกําหนด
ไวลวงหนา  และลักษณะท่ี 3 เปนการใหความหมายในเชิงกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงจะ
เนนความสําคัญของกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ดังนั้นในการประเมินจะตอง
พิจารณาใหครอบคลุมตัวแปรเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะขอมูลในเชิงคุณภาพท่ีไมสามารถวัด
ไดในเชิงปริมาณ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงประเมินในลักษณะท่ี 1 เปนการประเมินท่ีตัดสิน
คุณคาของการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จากความคิดเห็น ความรูสึกของประชาชนท่ีพักอาศัย
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อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางแนนอน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบ
เดียวกันและใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 

 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) ท้ังนี้เพราะเชื่อวาเม่ือพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน
เพ่ือใชเปนเกณฑวัดความสําเร็จของการทํางานแลว วิธีการเชนนี้จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในงาน และทําใหมีความกระตือรือรนท่ีจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย ชวยลดความสับสนในการทํางาน 
เพราะพนักงานจะรูวา จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลเุปาหมาย 
  อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546 : 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ
ท้ังตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคกรดังนี้คือ 
   1. ความสําคัญตอพนักงาน พนักงานยอมตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปน        
อยางไรมีคุณคาหรือไมเพียงใดในสายตาของผูบังคับบัญชา มีจุดบกพรองท่ีควรจะตองปรับปรุงหรือไม             
เม่ือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรูการปฏิบัติงานเปนอยางไร            
หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดท่ีควรจะคงไวและ    
สวนใดควรจะปรับปรุง พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู ในระดับดีอยู แลวก็จะไดเสริมสรางใหมีผลการ
ปฏิบัติงานดียิ่งข้ึน 
   2. ความสําคัญตอผูบังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ยอมสงผลตอ               
การปฏิบัติงานโดยสวนรวมในความรับผิดชอบของผู บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจึงมีความสําคัญตอผูบังคับบัญชา เพราะจะทําใหรูวาพนักงานมีคุณคาตองานหรือตอองคกรมาก 
นอยเทาใด จะหาวิธีสงเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของใตบังคับบัญชาอยางไร ควรจะใหทํา
หนาท่ีเดิม หรือสับเปลี่ยนโอนยายหนาท่ีไปทํางานใด จึงจะไดประโยชนตอองคกรยิ่งข้ึน หากไมมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก็ไมสามารถจะพิจารณาในเรื่องเหลานี้ได 
   3. ความสําคัญตอองคกร เนื่องจากผลสําเร็จขององคกรมาจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะทําใหรู ว าพนักงานแตละคน
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากองคกรอยูในระดับใด มีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง เพ่ือองคกรจะได
หาทางปรับปรุงหรือจัดสรรพนักงานใหเหมาะสมกับความสามารถซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานขององคกร  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีประโยชนตอ    
การบริหารงานดังท่ีกลาวมา หนวยงานตาง ๆ จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึนภายใน    
หนวยงานของตน การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการ    
อยางรอบคอบ เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมาในภายหลังจากท่ีนําระบบการประเมินผล   
การปฏิบัติงานมาใช เชน การตอตานจากผูบังคับบัญชาท่ีทําหนาท่ีประเมิน การไมยอมรับของพนักงาน   
ผูรับการประเมิน การไมสามารถสรุปผลการประเมินไดหลังจากท่ีทําการประเมินแลว เปนตน 
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 2.1.3  หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล (2541 : 9-13) ไดเสนอแนวคิดและหลัก 
ในการประเมินผลหนวยงานภาครัฐในระบบเปด ไวดังนี้ 
    1. เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน 
   2. มุงเสนอผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผล เพ่ือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายหรือทบทวนปรับปรุงมาตรการตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
   3. เปนเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ เพ่ือมุงหรือตอบสนอง        
ความตองการของประชาชน และใหหลักประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความเปนธรรมและคุณภาพ
ความพึงพอใจ และมุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. เปนกิจกรรมทางการเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย   
การดําเนินนโยบายและตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายของรัฐ 
   5. เปนการสงเสริมสิทธิของประชาชนในการรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะตลอดจน
สิทธิในการรับรูขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนท่ีจะดําเนินโครงการ 
  จากแนวความคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา การประเมินผลการดําเนินงานมีความสําคัญ                  
ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา และตอพนักงานในการนําผลการประเมินมาพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมาย                 
ท่ีวางไว โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐเพ่ือมุงหรือตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน โดยมุงหวังใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2.1.4  วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ผุสดี รุนาคม (2542 อางถึงใน ศิริพร เพ็ชรมณี , ม .ป .ป) ไดกลาววา การประเมิน           
การปฏิบัติงานถูกนํามาใชเก่ียวกับการตัดสินใจและการใหแนวทางกับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ตามปกติ กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินไวดังนี้ 
   1. วัตถุประสงคดานการประเมิน (Evaluative Objectives) การตัดสินใจท่ีปกติธรรมดา
ท่ีสุดตามวัตถุประสงคดานการประเมินเก่ียวของกับเรื่องคาตอบแทนการประเมินการปฏิบัติงานมักจะมี
ผลกระทบสองสวนตอคาตอบแทนในอนาคตในระยะสั้น การประเมินการปฏิบัติงานจะกําหนด
ความสามารถท่ีจะตองมีเพ่ิมข้ึนในปตอไป สวนในระยะยาวการประเมินการปฏิบัติงานจะกําหนดวา
พนักงานคนใดจะไดรับการเลื่อนตําแหนงซ่ึงไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน การตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงงานจะไดรับผลกระทบจากการประเมิน การปฏิบัติงานเชนเดียวกัน  เนื่องจากผูบริหารจะตอง
ตัดสินใจเก่ียวกับการเลื่อนตําแหนง การลดตําแหนง การโยกยาย และการใหออกจากงานการประเมินการ
ปฏิบัตงิานยังสามารถถูกนําไปใชในการประเมินระบบการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุพนักงาน โดย
การเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏบัิติงานของพนักงานกับคะแนนสอบคัดเลือกในขณะท่ีเปนผูสมัครงาน 
   2. วัตถุประสงคดานการพัฒนา (Developmental Objectives) การใหขอมูลยอนกลับ
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เปนความตองการดานการพัฒนาในเบื้องตน เนื่องจากพนักงานเกือบทุกคน
ตองการท่ีจะทราบวาผูบังคับบัญชารูสึกอยางไรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพวกเขา แรงจูงใจท่ีจะปรับปรุง
การปฏิบัติงานจะเพ่ิมข้ึนเม่ือพนักงานไดรับขอมูลยอนกลับท่ีเสนอแนะเปาหมาย ซ่ึงสงเสริมความกาวหนา
ของงานอาชีพในอนาคต การประเมินการปฏิบัติงานดานการพัฒนาจะมุงไปท่ีการใหทิศทางกับ          
การปฏิบตัิงานในอนาคต แกพนักงานเปนสําคัญ ขอมูลยอนกลับดังกลาวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออน
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ในการปฏิบัติงานท่ีผานมาและกําหนดวาพนักงานควรจะใชแนวทางใด เพ่ือท่ีจะปรับปรุงใหดีข้ึน ผลท่ีได
จากการประเมินการปฏิบัติงานท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเก่ียวกับการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน 
การประเมินการปฏิบัติงานท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ย อาจจะสงสัญญาณใหเห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีจะตอง
ทําใหมีจุดแข็งโดยอาศัยการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาจะตองแยก
ปญหาการปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาจะตองแยกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน     
ซ่ึงเปนผลจากการขาดความสามารถหรือทักษะออกจากปญหาท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ 
 
 

 2.1.5  แนวคิดและรูปแบบการประเมิน 
  แนวคิดและรูปแบบการประเมินชวงแรก ๆ ไดมีการนํามาใชในการประเมินโครงการท่ี
เก่ียวกับการจัดการศึกษา อาทิ ไทเลอร ครอนบาค เปนตน จนกระท่ังไดมีนักประเมินรุนใหม ๆ ท่ีมีความ
พยายามท่ีจะพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการประเมินใหอยูในลักษณะท่ัว ๆ ไปท่ีผูประเมินจะสามารถเลือก
ไปประยุกตใชในการประเมินโครงการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงแนวคิดและรูปแบบการประเมินท่ีได
นําไปใชในการประเมินโครงการท่ีสําคัญและไดนําเสนอในท่ีนี้มีดังนี้ (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 
86 - 91) 
   1. แนวคิดรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation  Idrologiesand 
Model) สคริพเวน ไดกําหนดความหมายของการประเมิน “การประเมิน เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ                  
การรวบรวมขอมูลการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือ เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล และการกําหนดตัวชี้วัด                    
และเกณฑการประเมิน” โดยไดจําแนกประเภทของการประเมินออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
   -  การประเมินยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินท่ีใชเปาหมายของโครงการเปน
เกณฑ ในการพิจารณาวาการดําเนินการนั้นบรรลุเปาหมายของโครงการหรือไมโดยแบงการประเมินเปน 2 
ระยะ คือ 
    (1) การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation)  มีเปาหมายของ                   
การประเมินเพื่อหาขอดี ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปไวเปน
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินการโครงการระยะตอไป 
    (2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) มีเปาหมาย คือ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  
เม่ือโครงการสิ้นสุดแลว  ซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดคุณคาความสําเร็จของโครงการ ท่ีจะสามารถนําไปใชเปน
แนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
   -  การประเมินท่ีไมยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินท่ีไมไดมุงเนนเฉพาะผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนตามเปาหมายเทานั้น แตจะนําผลกระทบอ่ืน ๆ มารวมพิจารณาในการตัดสินคุณคาดวยระบบ
คุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีสามารถรวบรวมขอมูลสารสนเทศจาก
กลุมเปาหมายท่ีมีความซับซอน ดังนั้น การประเมินตามแนวทางนี้ควรท่ีจะมีการออกแบบการประเมินใหมี
ความยืดหยุนในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณคาอันจะชวยสงเสริมใหการประเมินโครงการมีประสิทธิภาพ 
ในสวนท่ีจะใชขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากกวา แตมีความยุงยากท่ีเกิดข้ึน คือ การ
พิจารณาอยางครอบคลุมในการดําเนินการโครงการใด ๆ ท่ีตัวชี้วัด เกณฑ และเครื่องมือท่ีใชในการ
ประเมินจะระบุเปนแนวทางท่ีชัดเจนไดคอนขางยากนอกจากนี้ สคริพเวน ไดจําแนกการประเมินตามสิ่งท่ี
ประเมินออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
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    (1) การประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่ง
ท่ีเก่ียวของกับโครงการ อาทิ จุดประสงคโครงการ เนื้อหา หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช เปนตน                
ซ่ึงอาจกลาวไดวาการประเมินวิธีการนี้เปนการประเมินเพ่ือเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่มดําเนินการ
โครงการ 
    (2) การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) เปนการประเมินในสวนที่ผล
ของการดําเนินโครงการมีตอผูรับบริการจากโครงการ 
   2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเสตก (Stake’s Concepts and model of  
Evaluation) เสตก ไดกลาวถึงการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายแลว
นํามาจัดใหเปนระบบท่ีม่ีความหมายในการประเมิน โดยไดนําเสนอรูปแบบการประเมินเคาทิแนนซ 
(Stake’s  Countenance model) โดยไดกําหนดการประเมินเปน 2 มิติ ไดแกมิติท่ี 1 มิติในแนวตั้ง จําแนก
ออกเปน 3 สวน ไดแก 
    1. สิ่งนํา (Antecedents) หมายถึง สภาพของสิ่งตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวกอนท่ีจะ
ดําเนินการโครงการ 
    2. การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง การดําเนินการของโครงการตามจุดประสงคท่ี
กําหนดไว 
    3. ผลผลิต (Outcome) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีการดําเนินการโครงการ                  
มิติท่ี 2 มิติในแนวนอน ท่ีจําแนกออกเปน 2 สวน ไดแก 
     สวนท่ี 1 สวนของการบรรยาย (Description) หมายถึง สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ี
ตองการใหเกิดข้ึนท่ีสามารถสังเกตได จําแนกออกเปนสวนยอย ๆ 2 สวน ไดแก 
      -  ความมุงหมายท่ีคาดหวัง หรือตองการใหเกิดข้ึน 
      -  ผลท่ีเกิดข้ึน 
     สวนท่ี 2 สวนของการตัดสิน (Judgment) หมายถึง สภาพของการตัดสินใจ           
เชิงประเมินจําแนกออกเปนสวนยอย ๆ 2 ลักษณะ ไดแก 
      -  มาตรฐาน ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเทียบผลท่ีเกิดข้ึนวามีคุณภาพในระดับใด 
      -  การตัดสินใจ เปนการนําผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงเสตก
ไดนําเสนอความสัมพันธและสอดคลองของการใชเมตริกท้ังสอง 
   3. แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) “การประเมิน”              
ตามความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผลขอมูล และการจัดระบบสารสนเทศ               
ท่ีมีประโยชนเพ่ือนําเสนอขอมูลตอผูมีอํานาจการตัดสินใจ หรือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางใน      
การเลือกการดําเนินการโครงการ ซ่ึงอัลคินไดจําแนกการประเมินตามจุดประสงคของการใชผลการประเมินเปน 
4 สวน ไดแก 
    -  การประเมินระบบ เพ่ือกําหนดจุดประสงคของโครงการ เปนการประเมินกอนเริ่ม
ดําเนินโครงการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
    -  การประเมินวางแผนโครงการ เปนการประเมินเพ่ือหาแนวทาง หรือวิธีการท่ีจะ
สงเสริมใหการดําเนินการโครงการใหบรรลุจุดประสงค   
    -  การประเมินระหวางดําเนินการ เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาการดําเนินโครงการ
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดใหหรือไม หรือการดําเนินการอยูในข้ันตอนท่ีควรจะเปนมากหรือนอยเพียงใด 
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                         - การประเมินเพ่ือพัฒนางาน เปนการประเมินเพ่ือแสวงหารูปแบบแนวทาง หรือ
ขอเสนอแนะ ในการท่ีจะสงเสริมใหโครงการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพการประเมินเพ่ือรับรอง
ผลงาน  ยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ เปนการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการที่เปนแนวคิด
พื้นฐานของ การประเมินโครงการแตยังขาดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน ทําใหแผนการเผยแพรยังอยูใน 
วงแคบ ๆ เทานั้น 
   4. แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation) โพรวัสได
กลาวถึงความหมายของการประเมินวา เปนการกําหนดเกณฑ มาตรฐาน และการคนหาชองวางระหวาง
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับเกณฑมาตรฐาน เพ่ือเปนใชเปนตัวชี้วัดขอบกพรองของโครงการ และนํารูปแบบ      
การประเมินความสอดคลองท่ีเปนกระบวนการของการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการปฏิบัติท่ี
เกิดข้ึนจริงกับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนทุกข้ันตอน และจะมีการพิจารณาความแตกตางระหวางสิ่งท่ีเกิดข้ึน
จริงกับมาตรฐาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุง แกไขการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพซ่ึง
โพรวัสไดจําแนกข้ันตอนของการประเมินโครงการประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
    -  การบรรยายโครงการ เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการท่ีตองการประเมิน ไดแก  
ปจจัยเบือ้งตนกระบวนการ และผลผลิต 
    -  การประเมินการดําเนินการของโครงการ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการโครงการเปน
อยางไร  และมีอะไรบางท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ 
    -  การประเมินกระบวนการของโครงการ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการของโครงการ
วาไดบรรลุจุดมุงหมายในแตละสวนมากหรือนอยเพียงใด 
    -  การประเมินผลผลิตของโครงการ เพ่ือตรวจสอบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนตามจุดมุงหมาย
ของโครงการ 
    -  การประเมินคาใชจายและผลกําไร เพ่ือเปรียบเทียบคาใชจายกับผลที่ไดรับวา              
มีความสมเหตุ สมผลกันมากหรือนอยเพียงใด 

   5. แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPPModel)  

สตัฟเฟลบีม กลาววา “การประเมิน เปนกระบวนการของการระบุ หรือขอกําหนดขอมูลท่ีตองการ รวมท้ัง   

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหใหเกิดสารสนเทศท่ีมี

ประโยชน  เพ่ือนําเสนอสําหรับใชเปนทางเลือกในการตัดสินใจ” โดยมีแนวความคิดพ้ืนฐานการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการ การตัดสินใจ การประเมินโครงการ 

    -  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมิน

กอน การดําเนินโครงการเพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล  ความจําเปนท่ีตองดําเนินโครงการประเด็น

ปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ 

    -  การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อ

พิจารณา   ความเหมาะสมของความพอเพียงของทรัพยากร อาทิ จํานวนคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ

รวมท้ังเทคโนโลยีและแผนการของการดําเนินการโครงการ 

    -  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน เพ่ือหา

ขอบกพรองของการดําเนินการ  จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไป

มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน 
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    -  การประเมินผลท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือ

เปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับจุดประสงคของโครงการ รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก 

ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการนอกจากนี้ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ี

ประเมิน ดังนี้ 

    1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decision) เปนการตัดสินใจท่ีใชขอมูล

จากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีไดนําไปใขในกําหนดจุดประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนการ

ดําเนินการ 

    2. การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decision) เปน  

การตัดสินใจท่ีใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไป     

ตามแผนและปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

    3. การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ (ImplementingDecision)เปนการตัดสินใจ

ท่ีใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการเนินการใหเปนไปตามแผนและปรับปรุง

แกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

    4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เปนการตัดสินใจท่ีใช

ขอมูลจากการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาการยุติ ลมเลิก หรือปรับขยายโครงการท่ีจะนําไปใช

ในโอกาสตอไป 

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

การแบงรูปแบบการประเมินออกเปน 3 กลุม คือ 

1) รูปแบบการประเมินท่ีเนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบท่ี 

เนนการตรวจสอบผลท่ีคาดหวังวาเกิดข้ึนหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไวในจุดมุงหมายเปน

หลัก ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler)  ครอนบาค (Cronbach) เคริกแพตทริค 

(Kirkpatrick) เปนตน 

2) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคา (Judgemental Evaluation Model) 

 เปนรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของ

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

3) รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ(Decision-Oriental Evaluation)  เปน 

รูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดขอมูล และขาวสารตางๆ เพ่ือชวยใหผูบริหารในการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของเวลช (Welch) สตัฟเฟลบีม 

(Stufflebeam) อัลคิน (Alkin) เปนตน 

                         การฝกอบรมเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูรับการอบรมไดเพ่ิมพูนประสบการณ

ดานความรู ความเขาใจ เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตนเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน

ในทางท่ีดีข้ึน 

 2.1.6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (2551 : 26) การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
ประกอบดวยการประเมินปจจัยอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ           
การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินท้ังสององคประกอบจะถูกนํามาใชในการคํานวณสรุป
คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
   1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพ้ืนฐานเปนการประเมินท่ีพิจารณาจาก            
ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goal) มากนอยเพียงใดท้ังนี้                
ผูปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติงานไดผลท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จะไดรับคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิ์สูงกวาผูท่ีปฏิบัติไดผลท่ีดอยกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI 
หรือ Key Performance Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพ่ือเปนเกณฑในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของงาน  โดยคาเปาหมายจะตองสะทอนตอเจตจํานงของผลหรือสิ่งท่ีตองการใหบรรลุผล ภายหลัง
จากท่ีผูปฏิบัติจนครบรอบการประเมินแลวก็ประเมินโดยเทียบผลท่ีทําไดจริงกับเกณฑคาเปาหมายท่ีตั้งไว 
เพ่ือสรุปเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
    การตั้งตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) จากบนลงลางเปนการกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานโดยการทยอยกําหนดจากระดับสูงไปสูระดับตาง ๆ การดําเนินการโดยวิธี
นี้จะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีระดังสูงสุดของหนวยงานเปน จุดตั้งตนจากนั้นจะ
กระจายตัวชี้วัดลงไปสูหนวยงานและบุคลากรตามระดับชั้นตาง ๆ จากผูบริหารระดับกรมไปสูผูบริหาร
ระดับกองหรือสํานักไปสูระดับฝาย และผูปฏิบัติงานระดับตาง ๆ การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน
จากบนลงลาง เปนแนวทางท่ีพัฒนาข้ึนจากแนวคิดท่ีวา ผลสําเร็จขององคกรหรือหนวยงาน คือ ผลรวม
ของความทุมเทของ  ผูปฏิบัติทุกคนในหนวยงาน การท่ีผูบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดประสบ
ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีวางไวนั้นจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่ง
ผูใตบังคับบัญชาควรจะตองปฏิบัติไปในเปาประสงคของตนท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จตาม
เปาประสงคของผูบังคับบัญชา ซ่ึงท่ีสุดแลวจะรอยรวมข้ึนไปผลักดันความสําเร็จของหนวยงานนั่นเอง  
ดวยเหตุนี้ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูบังคับบัญชาควรถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตาง ๆ ไลเรียง
ตามลําดับชั้นในองคกร การถายทอดตัวชี้ววัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง สามารถกระทําไดดวย      
3 แนวทาง 
    1. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง 
    2. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานโดยแบงคาตัวเลขเปาหมาย 
    3. ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
เพียงบางดาน 
    เม่ือไดถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง พรอมคาเปาหมายแลวผูปฏิบัติงานจะ
ทราบถึงตัวชี้วัดและคาเปาหมายในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงเชื่อมโยงกับเปาหมายของผูบังคับบัญชา              
ในระดับท่ีสูงข้ึนไป ในกระบวนการประเมินผลการฏิบัติงานประจําป ก็ใหพิจารณาผลสําเร็จของงาน                  
ท่ีเกิดข้ึนจริงตามตัวชี้วัดท่ีตกลงกันไว ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไวก็จะไดคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2. การประเมินสมรรถนะ 
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    สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งท่ีผูปฏิบัติ
แสดงออกในระหวางการปฏิบัติงาน อันเปนผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีรับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงดวยดี การประเมินสมรรถนะ  
ก็คือ การประเมินวาผูปฏิบัติงานนั้น ๆ ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะทอนสมรรถนะท่ีควรจะเปนของ
ตําแหนงนั้นหรือไมประการใด หากผูปฏิบัตินั้นไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมท่ี
ควรจะเปนแลว ยอมถือไดวา ผูปฏิบัตินั้น ๆ มีสมรรถนะไดตามตําแหนงท่ีรับผิดชอบ การท่ีทําไดตาม
พฤติกรรมท่ีควรจะเปนหรือไมนั้น  ยอมสงผลถึงผลการปฏิบัตินั้น ๆ 
    การนําแนวคิดของสมรรถนะไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กระทําได           
โดยการจัดสรางเปนพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะอธิบายถึง
พฤติกรรมท่ีแสดงสมรรถนะในแตละเรื่อง โดยจัดตามระดับสมรรถนะตาง ๆ การประเมินสมรรถนะเปน
การนําพจนานุกรมสมรรถนะมาใชกับการประเมินโดยนําพฤติกรรมท่ีระบุไวในสมรรถนะในแตละเรื่องมา
ใชเปนเกณฑในการประเมิน 

 2.1.7 ลักษณะของการประเมินท่ีดี 
   การประเมินงานเก่ียวกับการประเมินผล นับวามีความสําคัญซ่ึงผลของการประเมินมี    
ความนาเชื่อถือ มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับและเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการยอมรับผล         
การประเมินเพ่ือนําขอมูลไปปฏิบัติและดําเนินการตอไป ดังนั้น การประเมินท่ีดีจะตองมีลัษณะดังท่ี     
บุญธรรม จิตอนันต (2540 : 91-92) สรุปไวดังนี้ 
    1. มีความเท่ียงตรง (validity) หมายถึง ความเท่ียงตรงภายใน (internal validity) 
คือขอมูลและสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินมีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงคของการประเมิน 

    2. ความเท่ียงตรงภายนอก (External validity) คือ ผลของการประเมินสามารถ

นําไปใชไดกับการฝกอบรมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับการฝกอบรมท่ีประเมิน 

    3. มีความเชื่อม่ัน (Reliability) คือขอมูลท่ีได รวมถึงผลการประเมินมีความคงเสน   

คงวาไมวาใหใครเก็บขอมูลและแปลขอมูล 

    4. มีความตรงตามวัตถุประสงค (Objectivity) คือ วิธีดําเนินการประเมินผล       

การประเมินมีความชัดเจน ผและมีผลการประเมินผลท่ีตรงกันและมีความเขาใจตรงกัน 

    5. มีความครอบคลุมเรื ่อง ที ่ต องการประเม ินอยางครบถวน คือ สามารถ

ประเมินผลการประเมินครอบคลุมตามเนื้อหาไดโดยมุงเนนความครอบคลุมประเด็นท่ีประเมิน 

    6. มีความสะดวก และประหยัด อีกท้ังมีความเปนไปไดสูง 

    7. ตองใหผลประเมินเปนท่ียอมรับ (Creditability) ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ คือ ผล       

การประเมินควรมีความนาเชื่อถือ ตรงตามและสอดคลองกับความเปนจริงของสถานการณหรือเรื่องท่ี

ตองการศึกษา 

    8. ตองใหผลการประเมินแกผูบริหารไดทันทวงที (timeliness)  

    9. ใชเวลาในการเก็บขอมูลจากการประเมินใหนอยท่ีสุด 

    10. มีการผสมผสานกับกิจกรรมการประชุมมากท่ีสุด 
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    11. มีการวางแผนการประเมิน ตลอดจนกําหนดแผนการประเมิน (evaluation 

schedule) เปนข้ันตอน 

 2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จะมีประโยชนตอการบริหารงานบุคคลขององคกรมาก
นอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวา ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ืออะไรและองคกร
ไดนําผลการประเมินไปใชประโยชนอยางจริงจังหรือไม โดยท่ัวไปประโยชนท่ีพึงไดรับจากการประเมินผล               
การปฏิบัติงานซ่ึงนักวิชาการหลายทาน (อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกรม, 2539 ; ผุสดี รุมาคม,  
2542 ; อางถึงในอัญชลี บุญชวยเหลือ, 2551, หนา 11) ไดกลาวไวดังนี้ ทําใหการพิจารณาความดี
ความชอบการเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยายและการไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม 
    1. ทําใหการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยาย
และการไดรับคาตอบแทนเปนไปดวยความยุติธรรม 
    2. ทําใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
    3. ใชในการกําหนดโครงการเพ่ือนําไปพัฒนาบุคลากรไดตามเปาหมาย 
    4. ทําใหพนักงานทราบจุดเดนจุดดอยของตัวเองและทราบวาตนเองอยูในระดับใด 
    5. เปนเครื่องจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
    6. สงเสริมความเขาใจและสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ 
    7. ใชขอมูลในการจัดทําแผนดานบุคลากรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
    8. ชวยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
    9. ชวยแกไขขอผิดพลาดในการออกแบบงาน 

 2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   การประเมินผลการฏิบัติงานนั้น แมวาผูประเมินจะทราบถึงรูปแบบวิธีการประเมินอยาง
แจมชัดบางครั้งก็ยังพบปญหาและขอบกพรอง อาจเกิดจากระบบรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงตอง
พิจารณาอยางรอบครอบ  
   เคสเตตเตอร (Castetter, 1976 อางถึงใน วาสนา จันทรแสงสวาง, 2548, หนา 18) เสนอ
ถึงปญหาเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมักพบท่ัวไปมี 12 ประการ 

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

   7. การประเมินแบงเปนสวนๆ เม่ือรวมกันแลวไมสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของบุคลากร 
   8. บุคลากรไมเขาใจในเกณฑการประเมินตอตานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   9. การปฏิบัติงานไมไดถูกประเมินเพ่ือท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายองคกร 
   10. ขาดการสื่อสารเก่ียวกับวิธีการประเมินระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 
   11. วิธีการประเมินไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร 
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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 ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้ 

   1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    1.1 ระบบการประเมิน เปนขอจํากัดเก่ียวกับระบบการประเมินเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับการวางระบบและดําเนินการใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดไวมีดังนี้ 

     1) ผูบริหารรีบรอนในการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองการแสดง

ใหเห็นวาหนวยงานท่ีตนบริหารอยูนั้นเปนหนวยงานท่ีทันสมัยมีการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบจึงใจ

รอน  เรงดําเนินการขาดความรอบครอบในการทํางาน เม่ือดําเนินการใชระบบและเกิดปญหาท่ีจะตอง

ดําเนินปรับปรุงแกไข จึงมีความยุงยากในการดําเนินการเพราะผูเก่ียวของกับระบบการประเมินและผูรับ

การประเมินตางคุนเคยกับระบบการประเมินท่ีไดดําเนินการไปแลว 

     2) การนําระบบการประเมินท่ีจัดทําไวสําเร็จรูป (Tailor Made) มาใชอยางไม

เหมาะสมโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะและความตองการขององคกรท่ีมีความแตกตางกันอาจจะเปน  

ผลมาจากองคกรขาดผูมีความรูเขาใจในการประเมิน หรืออาจเปนในกรณีการวางระบบการประเมินเปนไป

ตามความตองการหรือวัตถุประสงคของผูบริหาร แตไมสอดคลองกับลักษณะขององคกร 

     3) มีแตระบบแตไมไดดําเนินการใหเปนไปตามระบบ ไมไดนําระบบมาใช

ประโยชนอยางจริงจัง หรือนํามาใชเพียงครั้งคราวไมสมํ่าเสมอ 

     4) ถูกแทรกแซงสิทธิในการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทางออมโดยพนักงาน  

หรือคณะกรรมการลูกจางหรือสหภาพแรงงานทําใหขาดความโปรงใสไมตรงไปตรงมา 

    1.2 วัตถุประสงคของการประเมิน ขอจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงคการประเมินมี

วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาก แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคการประเมินท่ี

แตกตางกันออกไปทําใหเปนเรื่องยากท่ีทุกหนวยงานในองคกรเห็นพองตองกันและปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน 

    1.3 วิธีการประเมิน 

      1) ขอจํากัดของวิธีการประเมินแตละแบบท่ีใหผลลัพธแตกตางกัน 

  2) วิธีการประเมินท่ีองคกรหรือหนวยงานเลือกใชอาจไมเหมาะสม ไมสามารถใช

ประเมินไดอยางครอบคลุมในวัตถุประสงคตาง ๆ เนื่องจากในองคกรหรือหนวยงานเห็นวาเปน           

การสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน 

  3) วิธีการประเมินบางวิธีมีขอจํากัดเก่ียวกับกลุมคนท่ีจะใชในการประเมิน 

  4) ทักษะและประสบการณในการประเมินของผูประเมิน 

    1.4 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีขอจํากัดดังนี้ 
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   1) แบบการประเมินมีความยืดหยุนนอย มีขอจํากัดในการปรับใชลักษณะงาน  

ตาง ๆ มีรายการ หรือหัวขอในการประเมินไมครอบคลุมพฤติกรรมและปฏิบัติการไดท้ังหมด 

   2) ภาษาท่ีใชในการประเมินมีลักษณะกํากวม คลุมเครือ ซ่ึงอาจทําใหมีความหมาย

แตกตางกันไปตามทัศนะของผูประเมินแตละคน ทําใหผูประเมินอาจตีความหมายตามอําเภอใจของตน

หรือประสบการณของตน 

  3) แบบประเมินแตละแบบตางมีขอดีและขอจํากัดในตัวเอง โดยข้ึนอยู กับ      

การกําหนดนิยามของเกณฑท่ีใชเปนมาตรฐานในการประเมิน โดยปลอยใหข้ึนอยูกับความคาดหวังของ

ผูบังคับบัญชาท่ีประเมิน 
  4) มาตรฐานงานกําหนดไวในการประเมินอาจไมเหมาะสมหรือต่ําเกินไปท่ีจะใช 

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

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการประเมิน 
     2) ผูบริหารระดับสูงไมสนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

 2.2 ผูประเมิน 

  1) ผูประเมินขาดความรูความเขาใจในหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน              

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความออนแอ และไมกลาท่ีจะรับผิดชอบ ทําใหการประเมินผลออกมา          

ในระดับกลาง 

  2) ผูประเมินมีความลําเอียง พิจารณาประเมินเฉพาะพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยมิได

คํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินท่ีผานมา ตลอดระยะเวลาท่ีประเมินหรือฝงใจ         

กับพฤติกรรมเดน ๆ หรือขอบกพรองเพียงครั้งเดียวหรือบางสวนท่ีเกิดข้ึน 

  3) ผูประเมินกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวสูงจนเกินไป เนื่องจากใชตนเอง

เปนมาตรฐาน หรือมีความคาดหวังในผลการประเมินของผูถูกประเมินไวสูงมาก จึงมีความรูสึกวาไมมี      

ผูถูกประเมินคนใดปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ขอผิดพลาดนี้จึงเปนขอผิดพลาดในลักษณะ  

การประเมินท่ีตั้งมาตรฐานไวสูงเกินไป 

  4) ผูประเมินไมตองการมีขอขัดแยงกับผูถูกประเมิน จึงประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูถูกประเมินโดยใชพิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉพาะดานดีของผูถูกประเมินเปนหลัก ไมพิจารณาหรือ

ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานท่ีเปนขอบกพรอง ขอผิดพลาดจากประเมินนี้เปนการประเมินในลักษณะ       

หลวม ๆ เพ่ือใหผูไดรับการประเมินมีความพอใจ 
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  5) ผูประเมินขาดความรูความเขาใจในแนวคิดท่ีถูกตองเก่ียวกับการประเมิน     

ผลการปฏิบัติงาน มีความโนมเอียงท่ีจะประเมินผลผูถูกประเมินในระดับสูงเกินความเปนจริงประทับใจลักษณะ

เดน ๆ ในตัวผูถูกประเมินในแบบใชความประทับใจบางเรื่องเปนหลัก 

  6) ผูประเมินไมชอบลักษณะการปฏิบัติงานบางอยางหรือไมชอบลักษณะพนักงาน

บางคน  เม่ือผูถูกประเมินไปปฏิบัติงานในลักษณะเชนนั้น ผูประเมินก็จะประเมินการปฏิบัติงานของ        

ผูถูกประเมินออกมาในทางลบท้ังหมด 

     7) ผูประเมินมีแนวโนมท่ีจะประเมินผูถูกประเมินบางคนต่ํากวาท่ีควรจะเปนโดยมี

สาเหตุจากการคาดหวังสูงตอผลปฏิบัติงาน หรืออะไร ๆ ท่ีแตกตางไปจากผูถูกประเมินขอผิดพลาดนี ้              

เปนการเห็นไมดีไปท้ังหมด 

  8 )  ผูประเ มินไมตระหนัก ถึ งความสํา คัญของประโยชนหรือ คุณคาของ            

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงประเมินตามความรูสึกมากกวาการใชขอมูลเปนพ้ืนฐานขอผิดพลาดนี ้   

จึงเปนการประเมินแบบใชความรูสึกมากกวาขอมูล 

  9) ผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ถูกประเมินโดยนําตัวเองไป

เทียบเคียงดวยจึงไมอาจแยกการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามงานในหนาท่ีของผูถูกประเมินได 

ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการนําเอาตนเองเขาไปแขงขันดวย 

     10) ผูประเมินใหความสําคัญหรือคํานึงถึงอายุงานของผูถูกประเมินเปนหลักโดย

ตั้งสมมติฐานวาผูถูกประเมินท่ีมีอายุงานมากจะสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิผล เพราะมีประสบการณ             

ในการทํางานมาก ขอผิดพลาดของการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการใหความสําคัญในเรื่องอายุเปนหลัก 

     11) ผูประเมิน มีอคติหรือสมมติฐานท่ีผิด ๆ ตอผูถูกประเมินในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

รูปรางหนาตา เชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ วรรณะ ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้ จึงเปนการท่ีอนุมาน

จากความคิด 

     12) ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินตามแนวทางท่ีตัวเอง

เขาใจ  กลาวคือ  เม่ือผูประเมินเขาใจวาตนเองเปนอยางไรก็พยายามคาดคะเนหรือจินตนาการผูอ่ืนไปใน

ทํานองเดียวกัน  ขอผิดพลาดการประเมินในลักษณะนี้จึงเปนการประเมินท่ีเห็นวามีอะไรท่ีเหมือนกันก็จะดี

ไปหมด 

     13) ผูประเมินเนนหรือคํานึงถึงผลลัพธท่ีจะติดตามมาภายหลังการประเมินมาก

เกินไปโดยคิดวาหากใหคะแนนการประเมินอยูในเกณฑต่ําแลวอาจเปนการทําลายหรือบั่นทอนอนาคตของ           

ผูถูกประเมินท่ีไดรับการประเมิน เม่ือมีการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงหรือการข้ึนประเมินคาจาง

เงินเดือน ประจําป ขอผิดพลาดนี้เปนแบบท่ีผูประเมินมีแรงจูงใจต่ําท่ีจะประเมินตามความเปนจริง 

     14) ชวงเวลาท่ีผูประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินเพ่ือเก็บ

ขอมูลไวอางอิงประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลตอการใหคะแนนประเมินความผิดพลาด

ดังกลาวเปนการประเมินท่ีเก็บขอมูลไมถูกกาลเทศะ 

     15) อิทธิพลของหนวยงาน (Organizational Influence) ปญหานี้เกิดจากการท่ี

หัวหนาหนวยงานบางคนซ่ึงเปนผูประเมิน ตองการใหหนวยงานของตนเดนกวาหนวยงานอ่ืน จึงใหคะแนน
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ผูปฏิบัติงานทุกคนซ่ึงเปนผูถูกประเมินสูง เพ่ือการแสดงวาตนเองมีความสามารถในการบริหารมากกวา

หนวยงานอ่ืน 
     16) ผูประเมินขาดทักษะความชํานาญในการสื่อสารใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  
(Feedback) และการแจงผลหรือหารือผลการปฏิบัติงาน (Performance Interview) กับผูถูกประเมินทํา
ใหการประเมินผลการปฏิบัตงิานประสบความลมเหลวหรือเกิดผลในทางลบตอความรูสึกของผูถูกประเมิน
ท่ีไดรับจากการประเมิน 
 
 
    2.3 ผูถูกประเมิน 
     1) ผูประเมินไมมีโอกาสท่ีจะไดรับการฝกอบรมจึงขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจก็ไมยอมรับในผลการประเมิน 
     2) ในบางหนวยงานถือวาการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินเปนความลับผูถูก
ประเมินจึงไมไดตองการเปดเผยใหทราบถึงรายละเอียดในการประเมิน 
     3) ผูถูกประเมินมีทัศนคติไมดีตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดศรัทธา
และความเชื่อม่ันในระบบการประเมิน 
     4) ผูถูกประเมินมีความขัดแยงกับผูประเมินจะมีความรูสึกวา ผูประเมินมีความ
ลําเอียงในการประเมิน ดังนั้น ผูถูกประเมินจึงมักไมยอมรับในผลการประเมินนั้น 
     5) ผูถูกประเมินไมเห็นดวยกับวิธีการประเมิน เม่ือผลการประเมินท่ีไดรับไมตรงกับ 
ความคาดหวัง จึงคิดวาวิธีการประเมินไมนาเชื่อหรือไมเท่ียงตรง 
     6) การตอตานจากผูถูกประเมินซ่ึงเปนสัญชาติญาณของมนุษยเปนสิ่งท่ียากจะ
เปลี่ยนแปลง ผูถูกประเมินอาจแสดงออกโดยการไมใหความรวมมือในการประเมินหรืออาจปดบังซอนเรน 
     7)  ความเขาใจผิดบางประการของผูถูกประเมิน  สวนใหญเขาใจวาการประเมินผล              
การปฏิบัติงานจะตองมีคนดีท่ีสุดและความเลวท่ีสุด ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถูกมองวาเปน               
การคุกคามใหผูท่ีตองการไดผลการประเมินท่ีดีท่ีสุด จะตองเหยียบย้ําผูอ่ืนใหดอยกวาตนเอง 
   3. วัฒนธรรมขององคการ มีขอจํากัดดังนี้ 
    3.1 องคกรมีความแตกตางในระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับสูงนอยใน
ขณะท่ีการประเมินตองการจําแนกผลการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ เพ่ือเปนหนทางใหพนักงานระดับลาง
สามารถกาวไประดับสูงข้ึนได 
    3.2 การบริหารงานนั้นมีเวลาและทรัพยากรท่ีคอนขางจํากัด  ในขณะท่ีการประเมิน
ตองใชเวลานาน  ในขณะท่ีการประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
    3.3 องคกรยึดระบบอาวุโสและใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาเปน
เวลานานในขณะท่ีการประเมินใหรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

    3.4 ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการปฏิบัติงานในองคกรไมสามารถแยกแยะได

วา ผลการประเมินงานเปนของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในขณะท่ีการประเมินตองการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของแตละคน 

    3.5 ความคิดหวังตอระดับและลําดับของการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปคอนขาง

รวดเร็วในสภาพแวดลอมท่ีผันแปร ในขณะท่ีการประเมินตองการขอมูลท่ีเปนปจจุบันใหเปนท่ีเชื่อถือได 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 

 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

  คําวาประสิทธิผลมีนักวิชาการท้ังในและนอกประเทศไดใหความหมายไวหลากหลายบางคน

กลาววาประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีพยายามรักษาตนทุนใหคงท่ี แตบางคนก็กําหนด

ความหมายไววา ประสิทธิผล หมายถึง อัตราสวนระหวางผลผลิตและสิ่งท่ีปอนเขาไป ซ่ึงอาจจะเปนเงินทุน 

วัตถุดิบหรือแรงงานก็ได (สํานักมาตรฐานการศึกษา. 2545 : 185) คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาและขอนําเสนอ 

ดังตอไปนี้ 
  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2552 : 79) กลาววาประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบาย 
  ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2552 : 130) ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคืกรวา หมายถึงระดับ
ท่ีคนงานสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
     พิทยา  บวรวัฒนา (2552 : 176) มีความเห็นวา ประสิทธิผลขององคการเปนเรื่องของ        
การพิจารณาวาองคการประสบความสําเร็จเพียงใดในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดต้ังไว สําหรับ
คําวาเปาหมายขององคการนั้น หมายถึงสภาพการท่ีองคการปรารถนาใหบังเกิดข้ึนและไดอธิบายเพ่ิมเติมวา
องคการท่ีมีประสิทธิผล หมายถึงองคการท่ีดําเนินการบรรลุเปาหมาย (Goals) ท่ีตั้งใจไว ประสิทธิผลจึงเปน 
เรื่องของความสําเร็จขององคการในการกระทําสิ่งตางๆ ตามท่ีไดตั้งเปาหมายเอาไว องคการท่ีมีประสิทธิผลสูง
จึงเปนองคการท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงในการทํางานตามเปาหมาย 
  สํานักงบประมาณ  (2545 : 6) ไดใหความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเปาหมาย                  
ของการใชทรัพยากร  การบริหารกิจกรรม ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวน การบริหารขององคกร ซ่ึงไดกําหนด
ไวในแผนการดําเนินงานจากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถใน       
การดําเนินการขององคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด สมาชิกเกิดความพึงพอในในงานขององคกรโดยรวม 
  ทิพาวดี  เมฆสวรรค (2544 : 14) ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคกรในมุมมองของ
การบริหารโครงการวา หมายถึงการเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธของโครงการซ่ึงหมายถึง
ระดับของการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวลวงหนาของโครงการนั้นวาไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว
เพียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเก่ียวของผลผลิตและผลลัพธ 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540 : 79) ไดใหความหมายของประสิทธิผลเปนความสามารถใน    
การบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของนโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใชประสิทธิผลเปน
เกณฑทําไดโดยการวิเคราะหทางเลือกนั้นวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
  สมพงค เกษมสิน (อางใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ. 2536 : 21) ไดใหความหมายของประสิทธิผล
หมายถึง การพิจารณาผลการทํางานท่ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไวเปนหลัก เปนเรื่องของ              
การนําเอาผลงานท่ีสําเร็จดังท่ีคาดหวังมาพิจารณาและความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจาก            
การปฏิบัติงานท่ีไมประหยัด หรือไมมีประสิทธิภาพได 
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  มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 7) ไดใหความเห็นวาประสิทธิผลขององคกรหมายถึง
ความสามารถขององคกรในการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา สมาชิก
เกิดความพึงพอใจ   ในงานและองคกรโดยรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยูตอไปได 

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

องคการเปนเรื่องของการพิจารณาวา การประสบความสําเร็จไดเพียงใดในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายหรือสภาพขององคการท่ีตั้งใจหรือปรารถนาใหเกิดข้ึน   
  สุรปประสิทธิผล หมายถึงความสัมพันธระหวางปริมาณทรัพยากรกับปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการ กลาวคือประสิทธิผลจะแสดงถึงความสามารถในการผลิตและความคุมคาของการลงทุน 
หมายถึงการใชทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุงหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จท่ีไดมา โดย
การใชทรัพยากรนอยท่ีสุดและดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน 
รวมท้ังสิ่งตางๆ ใหเปนผลสําเร็จและถูกตอง 

 2.2.2 การประเมินประสิทธิผล 

  ประสิทธิผลเปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) ของงานการบริการ ลักษณะกิจการหรือ

กิจกรรมสนับสนุนในการลดปญหาทางสุขภาพ หรือปรับปรุงสถานการณท่ีไมพึงพอใจใหดี ข้ึน ดังนั้น 

ประสิทธิผลจึงวัดระดับของการบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายท่ีคาดหวังไวตามแผนงาน การบริการลักษณะ

กิจการท่ีกําหนดไวการวัดประสิทธิผลมุงหมายท่ีจะปรับปรุงการกําหนดแผนของงานหรือหนาท่ีและโครงสราง

ของการบริการและลักษณะของกิจการ โดยการวิเคราะหขอบเขตของการบรรลุจุดมุงหมายของแตละงาน 

โดยท่ีควรพยายามใหสามารถวัดในเชิงปริมาณใหได สวนในกรณีท่ียังไมสามารถทําไดก็ใหใชวิธีวัดเชิงคุณภาพ

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับความสอดคลองและประโยชนท่ีไดรับ โดยการวิเคราะหเชิงอัตวิสัยและเห็นภาพเพ่ือใหเกิด

ความประทับใจเชนนี้จะสิ้นสุดเม่ือสามารถหาตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรมของงานท่ีได การประเมินประสิทธิผลควร

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจของชุมชนท่ีมีตอผลท่ีไดรับของงานการบริการ และ

ลักษณะกิจการ ถาเปนไปไดควรประเมินความคุมทุนในแงประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-effectiveness) 

ดวย นอกจากนี้ “ประสิทธิผล” นับเปนผลท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงคของงานตามท่ีตัวชี้วัดกําหนดไวดวยอีก

นัยหนึ่ง “ประสิทธิผล” อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ

โครงการท่ีวางไว  การประเมินประสิทธิผลท่ีทํากันเสมอ ๆ ในทางสาธารณสุข เชน การหาอัตรา             

ความครอบคลุมของการใหวัคซีน อัตราการหายขาดของผูปวยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนรักษาไว เปนตน 

(สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 : 51) 
   ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ (2533 : 314) เห็นวาประสิทธิผลขององคการจะมีข้ึน
ได  ยอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีวา องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว  แตสิ่งสําคัญท่ีสุดอยูเบื้องหลังควบคูกับประสิทธิผล คือความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึง
การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานท่ีกอใหเกิดผลสูงสุดโดยไดผลผลิตท่ีมีมูลคาสูงกวาทรัพยากรท่ี
ใชไป เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2536 : 22) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลไว 2 แนวทาง 
    1. การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหนวยงาน  โดยเปรียบเทียบระหวางผล           
การปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายท่ีตั้งไวในแผนงานเทานั้น แตไมไดกาวลวงไปถึงการตอบสนอง    
ความตองการของผูรับบริการ 
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    2. การวัดประสิทธิผลในแงการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ โดยพิจารณา           
ในแงเชิงปริมาณ คุณภาพ ความเร็ว ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีของผูท่ีทําหนาท่ีใหบริการดวย 
  สรุปไดวา แนวทางในการศึกษาประสิทธิผล เปนการศึกษาในรูปแบบของการประเมินความรูสึก
ของประชาชนในชุนชนท่ีมีตอผลลัพธของงานหรือบริการ โดยเปรียบเทียบระหวางผลของการปฏิบัติงาน                     
ท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมาย รวมตลอดถึงการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ แตในการวิจัยครั้งนี ้             
การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลเมือกาฬสินธุ มุงประเมินความรูสึกของประชาชนท่ีมีตอ
ผลลัพธของงานโดยไมคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ขององคการ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 การบริการกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ในประเทศไทยเกิดข้ึน
หลังจากมีปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540 โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ไดทําเอกสารนําเสนอรัฐบาล เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2542 (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
2541 : 16) คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเรงหลักการบริหารกิจการบานเมืองใหสังคมไทย โดยจัดทําเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 116 
ตอนที่ 633 วันท่ี 10  สิงหาคม 2542 ซ่ึงสงผลใหหนวยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองค กร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปฏิบัติอยางเครงครัด 

 2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
  คําวา Good  Governance มีผูแปลท่ีใชเปนภาษาไทยท่ีใชกันมาก 3 คํา คือ การบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี การบริหารบานเมืองท่ีดี และธรรมาภิบาล ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจะใช
การบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดี ในผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหตรงกับพระราชบัญญัติเทศบาล และ    
พระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงเปนเนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้สถาบันพระปกเกลา (2544 : 7 - 9) ไดรวบรวม
ความหมายของ Good  Governance ไดใหความหมายของ Good Governance วาเปนลักษณะและ
วิถีทางของการท่ีมีการใชอํานาจทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ธนาคารโลก (World Bank) ชี้ใหเห็นความสําคัญของ
การมีธรรมาภิบาลเพ่ือชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ท้ังนี้รัฐบาลสามารถใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีระบบท่ียุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายท่ีอิสระ ท่ีทําใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา อีกท้ังระบบ
ราชการฝายนิติบัญญัติและสื่อท่ีมีความโปรงใส  รับผิดชอบและตรวจสอบได องคการสหประชาชาติ (United 
Nations) ใหความสําคัญกับ Good Governance เพราะเปนหลักการพ้ืนฐานในการสรางความเปนอยูของ
คนในสังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาท่ีเทาเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การดําเนินการนี้ตองเกิดจาก
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือกระจายอํานาจใหเกิดความโปรงใสธรรมาภิบาล คือ การมี
สวนรวมของประชาชนและสังคมอยางเทาเทียมกัน และมีคําตอบพรอมเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงกันได 
 United Nations and Development Program (UNDP) นิยามของคําวา GoodGovernance  
วาหมายถึง การดําเนินงานของภาคการมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจท่ีจะจัดการกิจการของประเทศใน
ทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตาง ๆ ท่ีประชาชนและกลุมสามารถแสดงออกซ่ึง
ผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นท่ีแตกตางกันบนหลักการของการมี
สวนรวมความโปรงใส ความรับผิดชอบการสงเสริมหลักนิติธรรม เพ่ือใหม่ันใจวาการจัดลําดับความสําคัญ
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ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองตองกันทางสังคม และเสียงของคนยากจนและ
ผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 

  ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (The Asian Development Bank) กลาววา Good Governance 

คือการมุงความสนในไปท่ีองคประกอบท่ีทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหแนใจวานโยบายท่ี

กําหนดไวไดผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามท่ี

สัญญาไวกับประชาชนได 

  องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน – JICA กลาวถึง Good Governance ใน 

“Participatory Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee 

(1995)” วาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวม

และสรางบรรยากาศใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม จะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนพ่ึงตนเองได และมี         

ความยุติธรรมทางสังคมในประเทศไทยไดมีองคกรท่ีเก่ียวของและบุคคลท่ีสนในเก่ียวกับการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี ไดใหความหมายไวดังนี้ 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2554 : 1) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึง กติกากฎเกณฑ ท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรมท่ีใชในการธํารงรักษาสังคม

บานเมืองและสังคม อันหมายถึงการบริหารกิจการบานเมือและสังคมท่ีดีในทุก ๆ ดานและทุกระดับ รวมถึง            

การจัดระบบองคการและกลไกองคกรของรัฐบาล และท่ีไมใชแคสวนราชการแตหมายรวมถึง องคกรเอกชน              

ชมรม สมาคม นิติบุคคลเอกชนและอ่ืน ๆ  

  ปรัชญา  เวสารัชช  (2543 : 35) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี

วา  หมายถึง กลไกการทํางานของหนวยงานใด ๆ ไมวารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตามท่ีมีรูปแบบ

วิธีการบริหารจัดการท่ีดีโดยพิจารณาสามเรื่องหลัก ๆ ไดแก หลักการและวิธีการท่ีดี และผลลัพธดีมี

คุณภาพดวย    ซ่ึงตองมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเปนธรรมโปรงใส และมีความรับผิดชอบ 

  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 10) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม 

ท่ีดีวา  หมายถึง การมีระบบโครงสรางและการมีกระบวนการและความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน

และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซ่ึงมีการบริหารจัดการท่ีดี  

  ประเวศ วะสี (2542 : 4) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีวา  

หมายถึง สังคมประกอบดวยภาคสําคัญ ๆ ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน การใหความสําคัญ

กับองคกรประชาสังคม ซ่ึงมีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเม่ือพิจารณาถึงการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดีก็จะรวมถึงความโปรงใสความถูกตองของสามภาค ดังกลาว 

  อานันท ปนยารชุน (2542 : 2) กลาวถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีวาเปน

ผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันได

กระทําลงไปสูการผสมผสานผลประโยชนท่ีหลากหลายและขัดแยงกันได 
  ธีรยุทธ บุญมี (2541 : 2) ไดใหความหมาย การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึง
กระบวนการความสัมพันธระหวงภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปในการท่ีจะทําให       
การบริหารราชการแผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได   
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การบริหารประเทศท่ีดีควรเปนความรวมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหวางรัฐบาลประชาธิปไตยและฝายสังคม
เอกชน องคการท่ีไมใชหนวยงานรัฐ (NGOs) โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวม ความโปรงใส ตรวจสอบได      
การรวมมือกันกําหนดนโยบายและการจัดการตนเอง ของภาคทางสังคมเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและเปนธรรมมากข้ึน 
  ชัยอนันต สมุทวาณิช (2541 : 3) ไดใหความหมายการบริการกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี หมายถึง การท่ีกลไกของรัฐท้ังการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ
สะอาด  โปรงใส โดยใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 
  เสนห จามริก (2541 : 8) ไดใหความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
หมายถึงระบบการปกครองท่ีอํานาจรัฐสะทอนและสนองตอบตอปญหาความตองการของคนสวนใหญ ซ่ึงจะ
เห็นวามีตัวละครในดานหนึ่ง คือ อํานาจรัฐ และอีกดานหนึ่งคือคนสวนใหญของประเทศการท่ีจะทําใหมี     
การปกครองท่ีดีรัฐตองตอบสนองความตองการของคนสวนใหญโดยตองมีตัวเชื่อมก็คือ ประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน ถาไมมีตัวเชื่อมสองตัวนี้ Good Governance ไมสามารถเกิดการสราง การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ไดตามท่ีตองการ   
 2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2544 : 2) ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีสําหรับหนวยงานราชการ  โดยมุงเนนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการ
ประชาชนเปนสิ่งสําคัญ ใหหนวยงานราชการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไปใช                          
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ประกอบดวยหลักการ 6 ประการดังนี ้
   1. หลักการมีสวนรวมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการท่ี
ประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน (Equity) ไมวาจะเปนโอกาสใน
การเขารวมทางตรงหรือทางออมผานกลุมผูแทนราษฎรโดยชอบธรรม  มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมี  
สวนรวมอยางเสรีนี้รวมถึงการใหเสรีภาพแกสื่อมวลชน และใหเสรีภาพแกสาธารณชนในการแสดง        
ความคิดเห็นคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งท่ีสาธารณะชนจะมีสวนรวม คือ การมีรูปแบบการปกครองและ
บริหารงานท่ีมีการกระจายอํานาจ (Decentralization)   
   2. หลักความสุจริตและโปรงใส (Honesty and Transparency) คือกลไกการบริหาร
ที่มีความสุจริตโปรงใส ซ่ึงรวมถึงการมีระบบกติกาและการดําเนินงานท่ีเปดเผยตรงไปตรงมาประชาชน
สามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารไดอยางเสรีเปนธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการท่ี
ผูเก่ียวของท้ังหมดไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแล และประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามผลได   
   3. หลักพันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาท
หนาท่ี  ท่ีมีตอสาธารณชนโดยมีการจัดองคกร หรือการกําหนดกฎเกณฑท่ีเปนการดําเนินงานเพ่ือสนองตอบ
ความตองการของกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนธรรม ในความหมายนี้จะรวมถึงการท่ีมี Bureaucracy 
Accountability และ Political Accountability ซ่ึงจะมีความหมายท่ีมากกวาความรับผิดชอบเฉพาะตอ
ผูบังคับบัญชา หรือกลุมผู เปนฐานเสียงท่ีใหการสนับสนุนทางการเมืองแตจะครอบคลุมถึงพันธะ           
ความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคมโดยรวมการท่ีจะมีพันธะรับผิดชอบตอสังคมเชนนี้หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ 
ตองพรอมและสามารถท่ีจะถูกตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และการใชทรัพยากรสาธารณะซ่ึงคุณลักษณะของความโปรงใสของระบบจึงเปนหัวใจสําคัญในการสราง 
Accountability 
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   4. หลักกลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) คือเปนกลไกท่ีมีองคประกอบ
ของผูท่ีเปนรัฐบาลหรือผูท่ีเขารวมบริหารประเทศท่ีมีความชอบธรรมเปนท่ียอมรับของคนในสังคมโดยรวม  
ไมวาจะโดยการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง แตจะตองเปนรัฐบาลท่ีไดรับการยอมรับจากประชาชนวามีความสุจริต        
มีความเท่ียงธรรมและมีความสามารถท่ีจะบริหารประเทศได 
   5. หลักเกณฑท่ียุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability)  คือ 
กรอบของกฎหมายท่ียุติธรรมสําหรับกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ซ่ึงกฎเกณฑมีการบังคับใชและสามารถใชได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนกฎเกณฑท่ีชัดเจนซ่ึงคนในสังคมทุกสวนเขาใจ สามารถคาดหวังและรูวาจะเกิดผล
อยางไร เม่ือดําเนินการตามกฎเกณฑของสังคมจะเปนหลักประกันความม่ันคง ความศรัทธา และความเชื่อม่ัน
ของประชาชน 
   6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เปนกลไก                 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการทํางาน การจัดองคกร และการจัดสรรบุคลากร 
และมีการใชทรัพยากรสาธารณะตาง ๆ อยางคุมคาและเหมาะสม ซ่ึงมีการดําเนินการใหสาธารณะท่ีให 
ผลลัพธเปนท่ีนาพอใจและกระตุนการพัฒนาของสังคมในทุกดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศไทย (2541 : 6) ไดกลาวถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน ดังนี้ 
 
    6.1 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
     1) การทํางานอยางมีหลักการและความรับผิดชอบตรวจสอบได 
     2) การทํางานท่ีมีความยุติธรรมมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
     3) การทํางานท่ีใหประชาชน ชุมชนมีสวนรวมหรือตระหนักในอํานาจของตนเอง               
ใชอํานาจเปนธรรม 
     4) มีความโปรงใสตรวจสอบไดตลอดเวลา 
    6.2 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ  5  ประการ 
     1) มีความสุจริต ความถูกตอง ความเปนธรรม 
     2) มีการเปดเผย และเกิดความโปรงใส 
     3) มีความยุติธรรม ทัดเทียม เสมอภาค สังคมมีสวนรวมทุกกรณี 
     4) มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําดวยตนเองหรือมีกลไกท่ีดีในการตรวจสอบ 
     5)  มีความเขมแข็งทางสติปญญา สามารถเรียนรูและปรับตัวได เน่ืองจากส่ิงตาง ๆ              
มีความซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอด 
    6.3 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ 6 ประการ 
     1) การมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบ 
     2) ความโปรงใสมีการเปดเผย ตรวจสอบไดรับรูได  ในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ 
     3) มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน สามารถรับผิดชอบผลการกระทํานั้น ๆ ได 
     4) มีความรับผิดชอบในกฎเกณฑ โดยการตัดสินใจจากกฎเกณฑตองมีความ
ยุติธรรมชัดเจนอธิบายไดดวยหลักความเปนจริง 
     5) มีความชอบธรรมในอํานาจและเปดเผย 
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     6) การมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและประหยัดในการดําเนินการและปฏิบัติงาน 
    6.4 การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมีองคประกอบ 3 ประการ 
     1) มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบดวยการปฏิบัติ 
     2) มีการทําประชาพิจารณตอบขอซักถามสาธารณะเปนครั้งคราว 
     3) มีการกระจายอํานาจการบริหารจากผูบริหารสูชุมชน 
   ในการกํากับดูแลการบริหารทรัพยสินสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2546 : 43 - 56) ไดกลาวถึง การบริหารตามหลักการ        
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
    หมวด  1  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีโดยไดเนนถึงวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 
     1. เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
     2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
     3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
     4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
     5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
     6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
     7. มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
    หมวด  2  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน การบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชนชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมาย เพ่ือใหเกิด      
ความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวมโดยถือวา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ ดังนี้ 

     1. การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือเปาหมายดังกลาว

ขางตนและสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ 

     2. การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได 

     3. กรณีที่ภารกิจใดสงผลกระทบตอประชาชนตองรับพิจารณาความเห็นและ

ชี้แจงใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากข้ึน 

     4. ขาราชการตองร ับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมและ

ประชาชนผูรับบริการเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสม 

     5. กรณีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขโดยเร็ว 

   หมวด  3  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ 

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี

เปนรูปธรรมซ่ึงจะสามารถสะทอนผลงานวามีความสอดคลองเปนแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคท่ี

กําหนดข้ึนไว และผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนมีความคุมคากับทรัพยากรท่ีใชไปอยางมีประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการเพ่ือใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ โดยให สวนราชการกําหนดแผนการทํางานท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะชี้วัดผลลัพธ

ของงานได ดังนี้   
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    1. การปฏิบัติงานของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจท่ีกระทําได

อยางชัดเจนโดยดําเนินการ ดังนี้ 

     1.1 ภารกิจตาง ๆ ตองมีแผนปฏิบัติงานข้ึนไวลวงหนา 

     1.2 แผนปฏิบัติงานตองมีรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลางบประมาณท่ีจะตองใช

เปาหมายผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

     1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน   

     1.4 กรณีท่ีมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองปรับแกไขแผนใหเหมาะสม 

 

 

 

    2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีแนวทางดังนี้ 

     2.1 กรณีหลายสวนราชการมีภารกิจเก่ียวของสัมพันธกันใหสวนราชการ โดย

กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหการบริหารจัดการ (การวางแผน + การใชทรัพยากร + การดําเนินการ) เกิด

ผลสําเร็จ ในภารกิจตามเปาหมายท่ีเปนเอกภาพเดียวกัน 

     2.2 เนื่องจากมีการบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดและในตางประเทศ             

จึงใหสวนราชการทุกแหงมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หัวหนาคณะผูแทน             

ในตางประเทศ โดยใชการมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

    3. การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     3.1 ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

     3.2 ตองสามารถประมวลผลความรูนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง

รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ 

     3.3 ตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ

และมีคุณธรรม 

     3.4 ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการ 
    4. ความตกลงในการปฏิบัติงานโดยกําหนดใหมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) ระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละ
เรื่อง ดังนี้ 
     4.1 ความตกลงระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง 
     4.2 ความตกลงระหวางปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ ท่ี
ตองรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผน   

    5. การกําหนดแผนบริหารราชการ กําหนดใหจัดทําแผนตางๆ ดังนี้ 

     5.1 แผนบริหารราชการแผนดิน เปนแผนการบริหารท่ีรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ป           

ซ่ึงแปลงมาจากนโยบายรัฐบาล โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือสํานักงบประมาณเปนผูจัดทํา โดย
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ตองจัดทําภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวเปนแผนพัฒนาชาติมีผลผูกพันทุก

สวนราชการตองนําไปปฏิบัติ 

     5.2 แผนนิติบัญญัติ เปนการจัดทําแผนดานกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีหรือแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมาย โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมกันเปน

ผูจัดทําแผนนิติบัญญัติแลวทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของนําไปจัดทํากฎหมายตอไป 
     5.3 แผนปฏิบัติราชการเปนแผนงานทุกสวนราชการท่ีแปลงจากแผนบริหาร
ราชการแผนดิน โดยจัดทําเปน 2 ระยะ คือ 
      1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
      2) แผนปฏิบัติราชการประจําป 
      3) ความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี
หัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีสรุปผลและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม 
   หมวด  4  การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ
กําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการตองปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 
    1. หลักความโปรงใส ตองมีการประกาศเปาหมาย แผนงาน เวลา งบประมาณท่ีใช
และเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 
    2. หลักความคุมคา 
     2.1 ตองจัดทําบัญชีตนทุนและรายจายตอหนวยของการบริการสาธารณะเพ่ือใช
สําหรับเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธ 
     2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหมีหนาท่ี
ตรวจสอบความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ 
     2.3 การจัดซ้ือจัดจางตองกระทําโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม 
    3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
     3.1 กรณีท่ีสวนราชการใหความเห็นชอบ อนุญาตระหวางกันตองดําเนินการ
ภายใน 15 วัน เวนแตไดประกาศไวลวงหนาวาตองเกิน 15 วัน เพราะตองปฏิบัติตามข้ันตอนกฎหมาย    
ถาเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลาขาราชการท่ีเก่ียวของของสวนราชการท่ีตองเปนผูใหความเห็นชอบหรือ
อนุมัติตองรับผิดชอบ 
     3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาสวนราชการตองพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็วหลีกเลี่ยง      
การแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา   
     3.3 กรณีท่ีเปนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทน       
สวนราชการแมจะมิไดเขารวมประชุม และตองมีการบันทึกฝายขางนอยไวดวย 
     3.4 การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษรถาดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งนั้นไว 
   หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
    1. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
     1.1 สวนราชการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูดําเนินการเรื่องนั้น ๆ โดยตรง
และใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
     1.2 สวนราชการตองจัดใหมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตามกํากับดูแลการใช
อํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบและผูมอบ 
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     1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะกําหนดหลักเกณฑ การกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบ และการลดข้ันตอน ใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 
     1 . 4  ส ว น ร า ช ก า ร แ ต ล ะ แ ห ง จ ัด ทํ า แ ผ น ภ ูม ิขั ้น ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า              
การดําเนินการเพื่อเปดเผยใหประชาชนตรวจสอบได   
    2. การจัดตั้งศูนยบริการรวม 
     2.1 กระทรวงตองจัดใหมีศูนยบริการรวม 
     2.2 กระทรวงตองจัดใหมีเจาหนาท่ี และแบบพิมพท่ีจําเปนในศูนยบริการรวมและ
พรอมใหบริการประชาชนอยางครบถวน 
     2.3 หากศูนยบริการรวมมีปญญา อุปสรรคในการดําเนินการเพราะกฎระเบียบ
วิธีการใหสวนราชการแจง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือเสนอปรับปรุงตอไป  
     2.4 การจัดตั้งศูนยบริการรวมของกระทรวงใหรวมท้ังจังหวัดและอําเภอดวย 
   หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
    1. การทบทวนภารกิจ 
     1.1 สวนราชการทบทวนภารกิจ ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกําหนดเพ่ือตรวจสอบวาภารกิจใดมีความจําเปนตองดําเนินการตอไปหรือไมหากเห็นควร
เปลี่ยนแปลงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับปรุงอํานาจหนาท่ี 
     1.2 กรณีท่ีคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการวิเคราะหความจําเปนของ
ภารกิจสวนราชการใดแลว อาจเสนอคณะรัฐมนตรีการปรับปรุงภารกิจอํานาจหนาท่ีโครงสรางหรือ
อัตรากําลัง 
    2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
     2.1 สวนราชการมีหนาท่ีสํารวจและทบทวนกฎระเบียบเพ่ือยกเลิกปรับปรุง หรือ             
ใหมีข้ึนใหมเพ่ือใหทันสมัย ลดภาระของประชาชนโดยรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย 
     2.2 สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาท่ีตรวจสอบ กฎระเบียบของทุกสวน
ราชการถาไมเหมาะสมทันสมัยหรือเปนภาระใหเสนอแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกหากสวนราชการไมเห็น
ดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
   หมวด 7  การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
    1. การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานสวนราชการท่ีมีภารกิจการใหบริการ
ประชาชนหรือตองติดตอประสานงานกับสวนราชการดวยกัน และตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบท่ัวกัน ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตรวจสอบงานเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถพิจารณากําหนดเวลาแลวเสร็จไดหากเห็นวาไม
เหมาะสม 
    2.  การจดัระบบสารสนเทศ 
     2.1 สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
     2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดใหมีระบบสื่อสารสนเทศกลาง 
 
 
    3. การรับฟงขอรองเรียน 
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     3.1 สวนราชการตองจัดใหมีการตอบคําถามเก่ียวกับงานใหบริการประชาชนและ            
มีกําหนดเวลาชัดเจน   
     3.2 สวนราชการท่ีไดรับคํารองเรียนขอเสนอแนะความคิดเห็นจากประชาชนตอง
ดําเนินการใหลุลวงและแจงขอมูลใหผูแจงทราบ 
     3.3 สวนราชการท่ีออกกฎใหสวนราชการอ่ืนปฏิบัติ มีหนาท่ีตองตรวจสอบวากฎ
นั้นเปนอุปสรรค ยุงยาก ซํ้าซอน ลาชาหรือไม เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมและถาไดรับการรองเรียนจากสวน
ราชการหรือท่ีราชการใหผูออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจงผลใหทราบ 
    4. การเปดเผยขอมูล 
     4.1 สวนราชการตองเปดเผยขอมูลการปฏิบัติราชการใหทราบ เวนแตกรณีท่ีเปน
ความลับเพ่ือความม่ันคงรักษาความสงบเรียบรอยคุมครองสิทธิของประชาชน 
     4.2 สวนราชการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจายการจัดซ้ือจัดจาง
สัญญา เวนแตขอมูลท่ีไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย 
   หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1. การประเมินผล โดยผูประเมินอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจ
ผูรับบริการและความคุมคาในภารกิจ 
    2. การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
    3. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการเฉพาะตัวกับสวนประโยชนของหนวยงาน 
    4. หากผลการประเมินสวนราชการดีใหมีการจัดสรรเงินเปนเงินรางวัลการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
   หมวด 9  บทเบ็ดเตล็ดเปนเรื่องท่ัวไป เชน การใหอํานาจคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซ่ึงอาจกําหนดใหสวนราชการปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได 
   จากแนวคิดและความเห็นของนักวิชาการและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปน            
การบริหารงานท่ีม ุ งใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประโยชนและ   
เกิดความคุมคา ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกิดความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
เหตุการณ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้การบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี     
ท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะนําไปใช คือ การบริหารงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางมี
เปาหมาย เพ่ือใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ของสังคมสวนรวม โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางของการไดรับบริการจากรัฐบาลปฏิบัติภารกิจของ
เทศบาลตองเปนไปดวยความซ่ือสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได ภารกิจใดท่ีสงผลกระทบตอประชาชนตองรับ
พิจารณาและชี้แจง ใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมมากข้ึนรวมตลอดถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของ
สังคมและประชาชน เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น 

 2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 
  ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมาย ซ่ึงสวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการ       
ท่ีสําคัญคลายคลึงกันจะตางกันบางก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยอยซ่ึงสามารถพิจารณาได ดังนี้ 
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  อีไมล เจ ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989 : 116) ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไววา  
หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองท่ีอยูระดับจากรัฐซ่ึงกอตั้งโดยกฎหมาย และมีอํานาจอยางเพียงพอ              
ท่ีจะทํากิจกรรมในทองถ่ินไดดวยตนเองรวมท้ังอํานาจจัดเก็บภาษี เจาหนาท่ีหนวยการปกครองทองถ่ิน
ดังกลาวไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งโดยทองถ่ินใดก็ได 
  แฮรีส จี มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984 : 574) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 
หมายถึง  การปกครองซ่ึงหนวยงานปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งแบบอิสระเพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ีบริหาร
การปกครองทองถ่ิน มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจาก         
การควบคุมของหนวยงาน  การบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาค  แตท้ังนี้หนวยการปกครองทองถ่ิน    
ยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหม ๆ แตอยางใด 
  เดเนียล วิท (Danial Wit, 1967 : 101-103) นิยามวาการปกครองทองถิ่น หมายถึง 
การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เพ่ือเปดโอกาส
ใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจการปกครองรวมกันท้ังหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหารทองถ่ินตาม
หลักการท่ีวาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ิน จึงจําเปนตองมี
องคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของ
รัฐบาลมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน 
  วิลเลี่ยม วี ฮอลโลเวย (William V. Holloway, 1958 : 101-103) นิยามคําวา การปกครอง
ทองถ่ิน หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีอํานาจการปกครอง
ตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 
  จอหน เจ คลารก (John J. Clark, 1957 : 87 - 89) นิยามวาการปกครองทองถ่ิน หมายถึง 
หนวยการปกครองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใดใดโดยเฉพาะและ
หนวยการปกครองดังกลาวนี้จัดตั้งและอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง 
  วินเลี่ยม เอ รอบสัน (William A. Robson, 1953 : 574) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 
หมายถึง หนวยการปกครองซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึนและใหอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตาม
กฎหมาย (Legal Rights) และตองมีองคกรท่ีจําเปนในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ  
  โกวิทย พวงงาม (2550 : 13) สรุปวาการปกครองทองถ่ิน หมายถึง การท่ีองคกรหนึ่งท่ี  
อาณาเขตของตนเองมีประชากรและมีรายไดตามท่ีหลักเกณฑกําหนด โดยมีอํานาจและมีอิสระใน       
การปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีใหบริการในดานตางๆ        
แกประชาชน ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาวจะมีสวนรวมในการบริหารและปกครองตนเอง อาทิ การมี   
สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในชุมชน หรือการมีสวนรวมในการบริหารและปกครองตนเอง โดย
ผานตัวแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง เชน การมีสภาทองถ่ิน เปนตน  
    วิชชุกร  นาคธน (2549 : 2) กลาววา การปกครองทองถ่ิน คือสวนหนึ่งของ        
การปกครองประเทศ โดยรัฐบาลกระจายอํานาจการบริหารจัดการเก่ียวกับภารกิจการแกไขปญหาตาง ๆ 
ของชุมชนทองถ่ิน โดยมีกฎหมายใหอํานาจใหดําเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอยางท่ีจําเปน  
และเกิดประโยชนตอทองถ่ิน ท้ังนี้ภายใตหลักของความยืดหยุน คลองตัวและสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน โดยมีองคกรทางการบริหารของทองถ่ินนั้นเองเปนผูดําเนินการ มิใชการบริหารจัดการโดย
องคกรเจาหนาท่ีของรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลท่ีตั้งอยูในสวน 
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    นครินทร เมฆไตรรัตน (2547 : 22) ใหความหมายวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง             
การปกครองซ่ึงราชการสวนกลางไดมอบอํานาจในการปกครองและบริหารกิจการงานใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในขอบเขตอํานาจหนาท่ี และพ้ืนท่ีของตนท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย โดยอิสระตาม
สมควรราชการสวนกลางเปนเพียงหนวยคอยกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการไป
ดวยความเรียบรอยหรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองทองถ่ินคือการกระจายอํานาจของราชการสวนกลาง
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ไดปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนอิสระตางหากจาก  
การปกครองของราชการสวนกลางท่ีใหอํานาจแกประชาชนในทองถ่ินไดปกครองตนเอง 
 
  วุฒิสาร ตันไชย (2547 : 1) ใหทัศนะวา การปกครองทองถ่ิน คือการปกครองท่ีรัฐบาลกลาง
ไดกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนท่ีและ
ประชากรเปนของตัวเอง โดยองคกรดังกลาวจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม การมอบอํานาจจากสวนกลางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมใน    
การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของการปกครองระบบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนการมีสวนรวมใน   
การเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม แมวา
การปกครองทองถ่ินจะมีอิสระในการดําเนินงาน แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง 
  จรูญ สุภาพ (2531 : 146 - 147) ใหนิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง หนวยการ
ปกครองซ่ึงประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจการในเรื่องท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินนั้น มักมีวัตถุประสงคท่ี
จะเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนปกครองตนเอง  สามารถมีองคการในทางการปกครองท่ีจะสราง   
ความเจริญใหกับทองถ่ินตลอดจนการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชนในเขตการปกครองนั้น ๆ     
สวนใหญการปกครองทองถ่ินมักจะเปนนิติบุคคล อาจประกอบดวย ผูแทนราษฎร ตั้งเขามาเพ่ือปฏิบัติตาม
กําหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณเปนของตนเอง 

  โดยสรุปแลวการปกครองทองถ่ิน คือการท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจและกระจายอํานาจ           

การบริหารงานของทองถ่ิน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือรองรับภาระงานตาง ๆ และ

ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง การมีสวนรวมใน   

การดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของทองถ่ิน รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทํางานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสาธารณะของทองถ่ิน 

 2.4.2 หลักการของการปกครองทองถิ่น 

  จากเนื้อหาท่ีกลาวมาขางตนเก่ียวกับความหมายของการปกครองทองถ่ิน ไดมีนักวิชาการ

หลากหลายทานท้ังตางประเทศและในประเทศใหความหมายหรือนิยามตาง ๆ เอาไว โดยสามารถประมวล

เปน “หลักการปกครองทองถ่ิน” ในสาระสําคัญได ดังนี้ 

   1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ  

จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เชน หนวยการปกครองทองถ่ินของไทยจัดเปน กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล  และเมืองพัทยา  

   2. ตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสม กลาวคือ 

อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอควรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี
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ของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครอง

ทองถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความม่ันคงของรัฐบาล อํานาจของทองถ่ินมี

ขอบเขตแตกตางกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปน

สําคัญ รวมท้ังเปนนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ิน

ระดับใดจึงจะเหมาะสม 

   3. หนวยการปกครองท องถ่ินตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะดําเนินการ

ปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบงเปน 2 ประเภท คือ 

    3.1 หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือใชบังคับประชาชนใน

ทองถ่ินนั้น ๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล เปนตน 
    3.2 สิทธิเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน คืออํานาจในการกําหนด
งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้นๆ  
   4. มีองคกรท่ีจําเปนในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองคกรฝายบริหารและ
องคกรฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถ่ินแบบเทศบาลมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และ      
สภาเทศบาลเปนฝายนิ ติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานครเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน 
   5. ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวคิดท่ีวาประชาชน                    
ในทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินจึง
จําเปนตองมีคนในทองถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของขุมชนและอยูภายใต
การควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจระบบและ
กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 2.4.3 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 
  อุทัย หิรัญโต (2523 : 22) กลาววา ระบบการปกครองสวนทองถ่ินจะตองประกอบดวย
องคประกอบท้ัง 8 ประการ คือ  
   1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนด
เรื ่อง การปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศไทยนั้นจะมี       
ความเขมแข็งกวาการปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้น
เปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 
   2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนท่ีและ
ระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเชื้อชาติ และ
ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหนวยงาน
การปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ 
   3. การกระจายอํานาจหนาท่ี การท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 
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   4. องคการนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ           
มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น ๆ  
   5. การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชน           
ในทองถ่ินนั้น ๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชนโดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 
   6. อิสระในการปกครองทองถ่ินสามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ                  
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไมอยูในสายการบังคับบัญชาของ
หนวยงานราชการ 
   7. งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายไดการจัดเก็บภาษีตามขอบเขต              
ท่ีกฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บเพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทะนุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา
ตอไป 
   8. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐ           
เพ่ือประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของ
หนวยการปกครองทองถ่ิน เพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตย (อนันต อนันตกูล อางใน   
ชูวงค  ฉายบุตร, 2539 : 31) 
  จากการทบทวนองคประกอบการปกครองทองถ่ิน สามารถสรุปไดวา เปนองคกรในชุมชน               
ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายสวนกลาง มีขอบเขตพ้ืนท่ีปกครองท่ีกําหนดไวแนนอน มีสถานภาพเปนนิติบุคคล 
จัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมท้ังในดานการคลัง การจัดเก็บภาษี การหารายได               
ตามท่ีกฎหมายกําหนด การจัดทํางบประมาณดวยตนเอง รวมถึงการกําหนดนโยบายภายใตการควบคุม
ของรัฐและมีการแบงองคกรเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายผูบริการทองถ่ินและฝายสภาทองถ่ิน โดยประชาชนใน
ทองถ่ิน มีสวนรวมในการปกครองตั้งแตข้ันตอนการเลือกตั้งคณะผูแทน ซ่ึงประกอบดวยคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน รวมถึงการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้ 
   1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ จะตอง
อาศัยเงินงบประมาณเปนหลัก  หากเงินงบประมาณจากภารกิจท่ีจะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไม
เพียงพอ  ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได 
   2. เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจาก
ประเทศมีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองท่ียอมมีความแตกตางกัน การรอรับ
การบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงและลาชา  หนวยการปกครอง
ทองถ่ินท่ีมีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารจึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได 
   3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ
ประชาชนก ็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยปกครองทองถ่ินข้ึนจึงมีความจําเปน โดยใหอํานาจหนวยการ
ปกครองทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ินเพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการ



36 

 

ของทองถ่ินทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปนอันมาก 
และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางรอบคอบ 
   4. เพ่ือใหหนวยงานการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครอง       
ระบบประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน   
การปกครองตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขาไปทําหนาท่ีฝายบริหาร 
หรือฝายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้ มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)  
 

 2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญหลายประการตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   1. การปกครองทองถ่ิน คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน             
ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ินเกิด          
ความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยูอาศัย อันจะนํามาซ่ึงความศรัทธา
เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ   
ฝายบริหารการเลือกต้ังจะเปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลพินิจเลือกผูแทนท่ีเหมาะสม สําหรับผูท่ีไดรับ
เลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของทองถ่ินนับไดวาเปนผูนําในทองถ่ินจะไดใชความรูความสามารถ
บริหารงานทองถ่ิน เกิดความคุนเคยมีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนําไปสูการมี
สวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป  
   2. การปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง (Self-
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งคือ การปกครองตนเองมิใชเปน             
การปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง                  
ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ินโดยอาศัยความรวมมือรวมใจ
จากประชาชนแลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตางๆ เชน เปด
โอกาสใหประชาชนออกเสียงประชามติ ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิด      
ความสํานึกในความสําคัญของตนตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไข
ปญหาของทองถ่ินของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือ 
การกระจายอํานาจไปในระดับต่ําสุด ซ่ึงเปนฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
   3. การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจําเปนบาง
ประการ ดังนี้ 
    -  ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจาก
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปตามความเจริญเติบโตของบานเมือง 
    - กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ินนั้นไมเก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืน และไมมีสวนได
สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวมจึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินดําเนินการดังกลาวเอง 
   4. การปกครองทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และ               
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน            
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ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูท่ีใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนก็ตองเปนผู ท่ีรู ถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี         
การบริหารงาน  จึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   5. การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูนําหนวยการปกครองทองถ่ินยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกต้ัง         
การสนับสนุนจากประชาชนในทองถ่ินยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย   
   6. การปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบ
พ่ึงตนเอง การปกครองทองถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ัง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ท่ีผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง 
คือ การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มท่ี ซ่ึงการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมาจาก
การริเริ่มชวยตนเองของทองถ่ินทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระใน
การปกครองตนเอง (อนันต อนันตกูล, 2521)  

 2.4.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น 
  หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะตองพิจารณาถึงกําลังเงิน 
กําลังงบประมาณ กําลังคน  กําลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และหนา ท่ี            
ความรับผิดชอบควรเปนเรื่องท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริง หากเกินกวาภาระ หรือนโยบายท่ี
รัฐบาลตองการความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศ ก็ไมควรมอบใหทองถ่ินดําเนินการ เชน          
งานทะเบียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยงานปกครอง     
สวนทองถ่ินดําเนินการมีขอพิจารณา ดังนี้ 
   1. เปนงานท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกับการอํานวย   
ความสะดวกในชีวิตความเปนอยูของชุมชน ไดแก การจัดทําถนน สะพาน สวนหยอม การกําจัดขยะมูลฝอย  
   2. เปนงานท่ีเก่ียวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชน งานดับเพลิง 
   3. เปนงานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถ่ินมาก 
เชน การจัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา 
   4. เปนงานท่ีเก่ียวกับพาณิชยทองถ่ิน เปนงานท่ีหากปลอยใหประชาชนดําเนินการเอง                 
อาจไมไดรับผลดีเทาท่ีควรจะเปนจัดใหมีโรงจํานํา การจัดตลาดและงานตางๆ ท่ีมีรายไดโดยสามารถ                 
เรียกคาบริการจากประชาชน 

 2.4.7 การปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
  เทศบาลถือวาเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจัดตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ
และใชในการบริหารเมืองเปนหลัก ซ่ึงหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” เปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการปกครองประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย สําหรับสังคมไทย
เทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถ่ินในเขตชุมชนเมืองท่ีใชมาตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึง
ปจจุบัน (พ.ศ. 2561) เกือบ 85 ปแลว 
  1. ความเปนมา 
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   พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถ่ิน และมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึน ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวยการจัดระเบียบ
บริหารปกครองตนเองของเทศบาล 
   พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยูเดิม 35 แหง ข้ึนเปนเทศบาล และไดมีการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาวอยูเปนระยะ เชน ในป พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483  
   พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้ึนใชแทนกฎหมายเกา
ท้ังหมดและไดมีการใชกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  ไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติหมวดวาดวยการปกครองทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
   พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2542 เพ่ือให
สอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 
  2. หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถ่ิน
ใดข้ึนเปนเทศบาลไว 3 ประการ ไดแก 
    1. จํานวนของประชากรในทองถ่ินนั้น 
    2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามท่ี
กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถ่ิน 
    3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถ่ินนั้นวา
จะสามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด 
   จากเกณฑดังกลาวขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลข้ึนได 3 ประเภท ดังนี้ 
    1. เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตําบลไว
อยางกวาง ๆ ดังนี้ 
     1.1 มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมา ต้ังแต 
12,000,000 บาท ข้ึนไป 
     1.2 มีประชากรตั้งแต 7,000 คน ข้ึนไป 
     1.3 ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถ่ินนั้น 
    สําหรับในกรณีท่ีมีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหา
ชุมชนแออัด การอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาทองถ่ินหรือการสงเสริมการปกครองทองถ่ินในรูปเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหงได หรือกรณีท่ี
จังหวัดเห็นวาสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบลได ก็ใหจังหวัดรายงาน
ไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลได โดยใหจังหวัด
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปน พรอมท้ังสงขอมูลความเหมาะสมไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดวย 
    2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้  
     2.1 ทองท่ีท่ีเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองได
โดยไมตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอ่ืนๆ ประกอบ 
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     2.2 สวนทองท่ีท่ีมิใชเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเปนเทศบาลเมือง            
ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ 
      (1) เปนทองท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต 10,000 คนข้ึนไป    
      (2) มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
      (3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง 
    3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้ 
     3.1 เปนทองท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต 50,000 คน ข้ึนไป 
     3.2 มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
     3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเปนเทศบาลนคร 
  3. โครงสรางเทศบาล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแบงโครงสรางของเทศบาลออกเปน 2 สวน คือ 
สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี 
   สําหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาท่ีอีกสวนหนึ่ง 
เรียกวา พนักงานเทศบาล 
    1) สภาเทศบาล  
     ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปน
วิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน  และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยูในตําแหนงไดคราวละ 5 ป (ปจจุบันมีการแกไขใหอยูในวาระ
คราวละ 4 ป) ท้ังนี้ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับประเภทของเทศบาล ดังนี้ 
      1.1 สภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกท้ังหมด 12 คน 
      1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกท้ังหมด 18 คน 
      1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกท้ังหมด  24 คน 
     สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให                   
ผูวาราชการแตงต้ังมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กลาวคือ ใหผ ู วาราชการจังหวัด
เปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วันนับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้น
แลวใหสมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกดวยกัน จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกสภา
เทศบาลไมได ประธานสภามีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ        
การประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาในกิจการภายนอก 
 
    2) คณะเทศมนตรี 
     ฝายบรหิารกิจการของเทศบาล ไดแก คณะเทศมนตรีซ่ึงอํานาจในการบริหารงาน
อยูท่ีคณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติ
เห็นชอบซ่ึงประกอบดวยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2- 4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ  
      ก. กรณีท่ีเปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีได 2 คน ซ่ึงเม่ือ
รวมนายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลว มีจํานวน 3 คน 
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      ข. กรณีท่ีเปนเทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีได 4 คน ซ่ึงเม่ือรวมนายกเทศมนตรี             
เปนคณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 5 คน สําหรับเทศบาลเมืองท่ีมีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาท
ข้ึนไป   ใหมีเทศมนตรีเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 
    3) พนักงานเทศบาล 
     พนักงานเทศบาลเปนเจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานอันเปนภารกิจ
ประจําสํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน
อยางใกลชิดเพราะหนาท่ีของเทศบาลนั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย ท้ังในเรื่อง
งานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงนับวาเปน
ภาระหนาท่ีท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมาก ซ่ึงตางกับคณะเทศมนตรีท่ีวาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบ
และภารกิจในลักษณะของการ “ทําอะไร” สวนการ “ทําอยางไร” ก็จะเปนหนาท่ีของพนักงานเทศบาล
โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ  
  4. โฉมหนาเทศบาลในยุค 2000 
   พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดโครงสรางเทศบาลใหมี
องคประกอบ  ดังนี้   
    1. โครงสรางใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร 
และเทศบาลเมือง  ภายหลังท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบวาระ  หรือมีเหตุตองยุบสภาไป 
    2. เทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวา เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะ
เทศมนตรหีรือนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหง 
   จึงกลาวไดวา เทศบาลใดจะใชโครงสรางแบบคณะรัฐมนตรีก็จะมีโครงสรางดังท่ีไดกลาวไว
แลวขางตน แตหากเทศบาลใดใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงและคณะผูบริหารจะประกอบดวยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีมาจากการแตงตั้งของ
นายกเทศมนตรตีามจํานวน  ดังนี้ 
 
    เทศบาลตําบล  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน  2  คน 
    เทศบาลเมือง  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน  3  คน  
    เทศบาลนคร  ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน  4  คน  
   และกฎหมายไดใหอํานาจนายกเทศมนตรีแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของนายกเทศมนตรีอีกดวย 
   อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2543 ระบุวา วันท่ี 1 มกราคม 2550 เปน
ตนไป  ก็จะจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงทุกแหงหรือจะใชโครงสรางแบบใหสมาชิกสภา
เทศบาลเปน    ผูเลือกคณะเทศมนตรี ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนโดยการลงประชามติ 
   การลงประชามติดังกลาว กฎหมายกําหนดใหผู มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้น               
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหจัดใหมีการลงประชามติ ท้ังนี้ การยื่นคํารองดังกลาวตองดําเนินการ
ภายใน  360 วัน กอนครบวาระของสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงอยูขณะนั้น และจะกระทําในวาระของ
สภาเทศบาลนั้นไดเพียงครั้งเดียว 
   นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
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    (1) กําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย 
    (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
    (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
    (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
    (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
  5. อํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล 
   ปกติสภาเทศบาลจะทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้    
   1. อํานาจในการตราเทศบัญญัติ  
    เทศบัญญัติ คือ กฎขอบังคับของทองถ่ิน ซ่ึงมีผลใชบังคับไดเฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ  
เทานั้น  โดยสภาเทศบาลเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอตัวบทกฎหมาย 
ในกรณีตอไปนี้  
    ก. เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
เทศบาล 
    ข. เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใชอํานาจตราเทศบัญญัต ิ               
เพ่ือปฏิบัติการไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ  
    สําหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ถือวาเปนการใชอํานาจ
สูงสุดในการควบคุม ถาหากรางดังกลาวไมไดรับการเห็นชอบจากเทศบาลแลว นั่นหมายถึงวา          
คณะเทศมนตรีสิ้นสุดในหนาท่ี (เพราะการไมเห็นดวยของเทศบาลมีความหมายถึงการไมยอมรับของ
ประชาชนในทองถ่ินดวย) โดยมีเง่ือนไขท่ีนาสังเกตวา ผูวาราชการจังหวัดจะตองเห็นชอบดวย และในกรณีท่ี
ผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยนั้น การตัดสินใจข้ันสุดทายจะข้ึนอยูกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา
จะดําเนินการอยางไร 
    สวนในการตราขอบัญญัติท่ัวไปจะมีหลักการคลายกัน แตตางกันตรงท่ีวารางดังกลาว
จะไดรับการวินิจฉัยข้ันสุดทายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวย  
   2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร 
    สภาเทศบาลมีอํานาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซ่ึงเปนฝายบริหารใหปฏิบัติหนาท่ี
ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายท่ีกําหนดไว  โดยมีมาตรการควบคุมท่ีสําคัญอยางนอย        
3 ประการ  
    2.1 การตั้งกระทูถาม 
     สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใน
ขอความใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการงานในหนาท่ีได ถาหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีขอของใจเก่ียวกับ       
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี หรือเม่ือเล็งเห็นวาการกระทําใด ๆ ของฝายบริหาร
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอทองถิ่นหรือประชาชนในทองถิ่นนั้น ทั้งนี้นายกเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรีนั้น ๆ จะตองตอบกระทูถามใหสมาชิกสภาหายของใจ แตฝายบริหารมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทู
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ถามก็ได ถาเห็นวายังไมสมควรตอบเพราะถาหากตอบไปแลวจะเกิดความไมปลอดภัยหรือเสียประโยชนท่ี
สําคัญของเทศบาล 
    2.2 การเปดอภิปราย 
     กฎหมายวาดวยเทศบาลไดใหสิทธิแกสมาชิกสภาเทศบาล ขอเปดอภิปรายตอ                
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งได ซ่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการท่ี
กําหนดไว  เชน มีขอกลาวหาคณะเทศมนตรีวาปฏิบัติงานไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ละเลยไมปฏ ิบัติหนาท่ี
และมีความประพฤติเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง ฯลฯ 
    2.3 การอนุมัติงบประมาณประจําป 
     กอนท่ีจะมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรอบปตอไป คณะเทศมนตรีจะตองเสนอ
งบประมาณประจําปเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลเสียกอน และเม่ือสภาไดอนุมัติแลวจึงจะดําเนินกิจกรรมตาง 
ๆ ได การท่ีกําหนดใหตองเสนอขออนุมัติงบประมาณกอนนั้น เพ่ือท่ีสภาเทศบาลซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของ
ประชาชนในทองถ่ินนัน้ สามารถควบคุมการจัดหารายไดและการใชจายเงินของฝายบริหารใหเปนไปอยาง
ถูกตอง และตรงกับความตองการของทองถ่ิน และในกรณีท่ีสภาเทศบาลพิจารณาแลว ลงมติไมรับ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําปท่ีคณะเทศมนตรีเสนอแลว ไมวาจะตองเหตุผลใดก็ตาม
จะมีผลทําใหคณะเทศมนตรีชุดนั้นตองพนจากตําแหนงไป 
   3. อํานาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะเทศมนตรี 
    บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเทศบาล ไดกําหนดเก่ียวกับการแตงตั้งคณะเทศมนตรี           
ไววา  “ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ดวย         
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล”   
    กลาวโดยสรุป คือ อํานาจในการเห็นชอบแตงตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะ 
เสนอการเห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง  มีขอสังเกตวาในปจจุบันมีการจัดกลุมในลักษณะ   
พรรคการเมืองข้ึน ดังนั้น กลุมท่ีไดรับเลือกต้ังเปนฝายเสียงขางมากจะมีโอกาสสูงท่ีจะไดรับเลือกตั้งเปน       
ฝายบริหาร (คณะเทศมนตรี)  
   4. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล 
    เพ่ือท่ีจะใหการดําเนินงานตางๆ ของสภาเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอํานาจท่ีจะตั้งคณะกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติภารกิจท่ีมอบหมายใหทําซ่ึงคณะกรรมการ           
ท่ีสภาเทศบาลจะแตงตั้งนี้สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท  คือ 
    4.1 คณะกรรมการสามัญ  คือ  คณะกรรมการที ่ประกอบดวยสมาชิกสภา
เทศบาลซ่ึงไดรับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบใหคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาลไดไมเกิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไมเกิน 5 นาย        
สวนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไดไมเกิน 3 นาย 
    4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการท่ีประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมิไดเปนสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจํานวนและ
องคประกอบของคณะกรรมการไดเชนเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกลาวมาแลวขางตน 
   5. อํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรี 
    คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีสําคัญๆ อาจกลาวโดยสรุปได 3 ประการ ดังนี้ 
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    1. อํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยท่ัวไปของ
เทศบาลตามท่ีเทศบาลกําหนดไว 
    2. อํานาจหนาท่ีในการเปรียบเทียบคดีท่ีละเมิดตอเทศบัญญัติ โดยเทศมนตรีคนใด                
คนหนึ่งอาจมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในคดีท่ีมีการละเมิดตอเทศบัญญัติได และใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เพ่ือประโยชนแหงการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอํานาจท่ีจะเรียกผูกระทําความผิด   
และพยานมาบันทึกถอยคําเพ่ือประกอบการพิจารณาไดดวย 
    3. อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
กลาวคือ คณะเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับกํานัน ผู ใหญบาน ในการปฏิบั ติงานตาง ๆ            
ในเขตเทศบาลตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี หรือกฏหมายอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดไวโดยกฎกระทรวง 
    เพ่ือใหการใชอํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรีดังกลาวมาแลวขางตนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพใหไดมีการแบงอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยปญหา และการสั่งการระหวางนายกเทศมนตร ี        
กับเทศมนตรีไว  ดังนี้ (ประหยัด หงษทองคํา, 2526 : 55)  
    1. นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการและบริหารงานใน
เรื่องตอไปนี้ 
     1.1 เรื่องเก่ียวกับสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล 
     1.2 เรื่องท่ีตองรายงานอําเภอหรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณี 
     1.3 เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรี 
     1.4 เรื่องท่ีเก่ียวกับการออกเทศบัญญัติหรือยกเลิกแกไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติอยูแลว 
     1.5 เรื่องท่ีดําริข้ึนใหม ซ่ึงอาจตองมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการข้ึนใหม 
     1.6 เรื่องท่ีปลัดเทศบาลเห็นเปนปญหา หรือกรณีพิเศษท่ีควรไดรับการวินิจฉัยจาก
นายกเรื่องซ่ึงนายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งการโดยเฉพาะ 
     1.7 เรื่องท่ีปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
    2. เทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยสั่งการหรือบริหารงานในเรื่องตอไปนี้ 
      2.1 เรื่องท่ีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
เทศมนตรี 
     2.2 เรื่องท่ีตองรายงานนายกเทศมนตรี 
     2.3 เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุไวใหเปนอํานาจหนาท่ี อนึ่ง ในกรณี
ท่ีนายกเทศมนตรีไมอยู หรือไมสามารถบริหารกิจการได ใหนายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผูหนึ่งทํางานแทน  
และจะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 
   6.  อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตอง
ปฏิบัติหรือหนาท่ีบังคับใหปฏิบัติ และอํานาจหนาท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอํานาจตามท่ีกฎหมาย
เฉพาะอ่ืน ๆ กําหนด ท้ังยังไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลในฐานะระดับตาง ๆ ไว เชน เทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร ไวแตกตางกันโดยมีรายละเอียดกลาวคือ   
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    6.1 หนาท่ีบังคับหรือหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ สรุปแบงหนาท่ีตามฐานะของเทศบาลไว ดังนี้ 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. รักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน  

2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือ

ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง

การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

7. หนาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่ง

กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย

บัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

มีหนาท่ีเชนเดียวกับเทศบาลตําบล 

ขอ 1-7 และมีหนาท่ีเพ่ิมอีก ดังนี้ 

1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและ

รักษา 

4. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

5. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 

6. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง

โดยวิธีอ่ืน 

7. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือ

สถานสินเชื่อทองถ่ิน 

มีหนาท่ีเชนเดียวกับ

เทศบาลเมือง ตาม             

ขอ 1-14 และมีหนาท่ีเพ่ิม

อีก ดังนี้ 

1. ใหมีและบํารุงการ

สงเคราะหมารดาและเด็ก 

2. กิจการอยางอ่ืน            

ซ่ึงจําเปนเพ่ือการ

สาธารณสุข  

  6.2 อํานาจหนาท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติ 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทา

ขาม 

4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหา

กินของราษฎร 

6. ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการ

พิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาและ 

แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

9. เทศพาณิชย 

1. ใหมีตลาด ทาเทียบและทาขาม 

2. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดา

และเด็ก 

5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

6. ใหมีการสาธารณูปการ 

7. จัดทํากิจกรรม ซ่ึงจําเปนเพ่ือการ

สาธารณสุข 

8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

9. ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา

และพลศึกษา 

10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวน

สัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

มีหนาท่ีเชนเดียวกันกับ

เทศบาลเมืองตาม           

ขอ 1-12 
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 11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและรักษา

ความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 

12. เทศพาณิชย 

 

    6.3 อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กําหนด 

     นอกจากอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดไวแลวยังมี

กฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ อีกเปน

จํานวนมาก เชน  

     (1) พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ พุทธศักราช 2464 

     (2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 

     (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535  

     (4) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระทําปุย พุทธศักราช 2490 

     (5) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

     (6) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 

     (7) พระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2498 

     (8) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  

     (9) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502  

     (10) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของ

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) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ฯลฯ 
   7. การบริหารงานของเทศบาล 
    การบริหารงาน ประกอบดวย คณะเทศมนตรี จะทําหนาท่ีเปนผูกําหนดนโยบาย                
แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาทองถ่ิน จึงเห็นไดวาหนาท่ีสําคัญในการวางแผนดําเนินงาน ก็คือ                 
คณะเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบควบคุมจัดทําใหเปนไปตามแผนนั้น จึงเทากับวาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบ
ในดานการวาง “นโยบาย” นั ่นเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานของรัฐบาลแลว คณะ
เทศมนตรีก็เชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีซ่ึงบริหารราชการดานนโยบาย สวนงานประจําท้ังหมดยอมอยูใน
ความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลหรือคลายกับปลัดกระทรวง 
    สําหรับสภาเทศบาล จะทําหนาท่ีการตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงกับตัวบท
กฎหมาย  ซ่ึงใชบังคับแกบุคคลท่ัวไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลและตามท่ีกฎหมายบัญญัติและใหอํานาจไว ซ่ึงจะเห็นไดวาในกรณีหลังนี้กฎหมายไดใหอํานาจแก
สภาเทศบาลมากในการวางนโยบายและการควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การใช
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อํานาจที่นับวาสําคัญที่ส ุดของสภาเทศบาลในกรณีนี้คือ การพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจาํป นับวาสภาเทศบาลไดใชอํานาจอยางสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี 
   8. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล) 
    การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น รศ.ดร.สมคิด เลิศไพบูลย ไดใหความเห็น
วา การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของการกระจาย
อํานาจหากการกระจายอํานาจโดยปราศจากการกํากับดูแลแลวยอมทําใหรัฐเดี่ยวไมสามารถดํารงตนอยูได   
ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 บัญญัติวา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักร
อันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงเปนตนกําเนิดของการกํากับดูแล               
ท่ีสําคัญของรัฐเหนือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร หมวด 9 การปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแตมาตรา 280-
290  ไดกําหนดเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน        
การกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแมวารัฐธรรมนูญจะ
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน แตความเปนอิสระของทองถ่ินดังกลาวก็ยังคงอยูภายใตเง่ือนไขของความเปนกลไก
หนึ่งของการบริหารราชการแผนดินท่ีเปนภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีจะตองกํากับดูแล 
ท้ังนี้ เ พ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารกิจการไดอยางประสิทธิภาพ เปนไปดวย        
ความถูกตองตามท่ีกฎหมายบัญญัติอันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยท่ัวไป รัฐบาลจึง
จําเปนตองกํากับดูแลทองถ่ินโดยผานการบริหารราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
ไดแก จังหวัดและอําเภอ ซ่ึงเปนตัวแทนและกลไกท่ีสําคัญของรัฐบาลในการกํากับ ดูแลทองถ่ิน ท้ังนี ้    
การกํากับดูแลจะตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 
    1. การกระทําเทาท่ีจําเปน 
    2. กระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
    3. ตองเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของ
ประเทศชาติโดยรวม 
    4. จะกระทบถึงสาระสําคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชน ในทองถ่ินไมได 
   9. วิธีการในการกํากับดูแล 
    1. การกํากับดูแลโดยตรง 
     1.1 การกํากับดูแลตัวบุคคลหรือองคกร เชน 
     (1) กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นวา คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผูใดถูกกลาวหา
วาปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือ
ปฏบิัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง 
หรือแกเทศบาล หรือราชการ เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวเห็นวา จะใหคงอยูในตําแหนงใน
ระหวาง การสอบสวนจะเปนการเสียหายแกเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักคณะเทศมนตรี
หรือเทศมนตรีไดไมเกิน 30 วัน แลวรีบรายงานการส่ังพักไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา48) 
     (2) กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาคณะเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเทศมนตรี            
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติ
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ตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักดิ์
ตําแหนงหรือแกเทศบาลหรือราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน เพ่ือขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สั่งใหคณะเทศมนตรี  
เทศมนตรีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ออกจากตําแหนงได (มาตรา 73 ประกอบมาตรา 48  
ปญจวีสติ 48 ปญจทศ และ 48 โสฬส) 
     (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งยุบสภาเทศบาล หากเห็นวา             
เพ่ือเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม
ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็น (มาตรา 74) 
     1.2 การกํากับดูแลการกระทํา 
     การกระทําท่ีสําคัญ ๆ ของเทศบาลจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของราชการ
บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค เชน 

     (1) การกํากับดูแลกอนท่ีการกระทําจะมีผลบังคับใช เชน การอนุมัติ การอนุญาต  

การใหความเห็นชอบ 

      -   รางเทศบัญญัติ (รางเทศบัญญัติท่ัวไปและรางเทศบัญญัติงบประมาณ)   

       ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด (มาตรา62) 

      -  การทํากิจการนอกเขตเทศบาลตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง

ท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแทน (มาตรา 57 ทว)ิ 

      -   การจัดตั้งหรือยุบเลิกสหการตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา (มาตรา58) 

      -   การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ ตองไดรับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 66) ซ่ึงปจจุบัน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งท่ี 252/2541 ลงวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2541 มอบอํานาจดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

แทน 

      -   การจายเงินอุดหนุนและการจายเงินเพ่ือการลงทุนตองไดรับอนุมัติจากผูวา

ราชการจังหวัด  (มาตรา 67 ทว)ิ 

     (2) การสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหระงับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ กรณี

นายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัดในกรณีแหงเทศบาลเมืองและ               

ไปในทางท่ีอาจจะเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการ และนายอําเภอหรือผูวาราชการ

จังหวัดแลวแตกรณี ไดชี้แจง แนะนํา ตักเตือน แลวไมปฏิบัติตาม นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด

แลวแตกรณีมีอํานาจท่ีจะสั่งเพิกถอน หรือสั่งใหระงับการปฏิบั ติของคณะเทศมนตรี เทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ไวกอนได แลวรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบ

ภายใน 15 วัน เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 72 

ประกอบมาตรา 48  ปญจวีสติ) 
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    2. การกํากับดูแลโดยออม 

       2.1 การใชเงินอุดหนุนเปนมาตรการในการกํากับดูแล   

     ทุกปสวนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสามารถ

แยกเปน 2 กรณีดวยกัน คือ เงินอุดหนุนท่ัวไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนท่ัวไปนั้น เม่ือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดรับแลวจะนําไปใชในดานใด ๆ ก็ได โดยไมอยูภายใตการควบคุมของสวนกลาง  

สวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นจะเปนเงินอุดหนุนท่ีระบุกิจการโดยตรงท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

นําไปใชได เงินอุดหนุนสวนนี้จะถูกควบคุมอยางใกลชิดทุกข้ันตอนจากสวนกลางตามระเบียบท่ีรัฐบาล

กําหนดดังนี้ 

     (1) การขอรับเงิน จะตองเสนอโครงการผานกรมการปกครองใหสํานักงบประมาณ

พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของโครงการตลอดจนราคาคาใชจาย 

     (2) การใชจายเงิน จะตองเปนไปตามโครงการงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติทุก

ประการ 

     (3) การเปลี่ยนแปลงรายการ จะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณกอนทุก

กรณีเวนแตกรณีท่ีสํานักงบประมาณมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาจังหวัด 

     (4) การเบิกจายเงินจะกระทําไดเมื่อถึงงวดการจายเงินตามสัญญา โดยตองเบิกจากคลัง 

     (5) การกันเงิน จะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

     แมในทางทฤษฎี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอิสระท่ีจะขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจหรือไมก็ได ซ่ึงก็หมายความวา ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมตองอยูภายใตการควบคุมจากสวนกลาง แตถาขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

นี้ก็ตองอยูภายใตการควบคุมเงินอุดหนุน จึงเปนมาตรการในการกํากับดูแลทางออมประเภทหนึ่ง ซ่ึงจํากัด

เสรีภาพ ในทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางมาก 

     2.2 การใชสัญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับดูแล 

     สัญญามาตรฐานก็คือ “สัญญาท่ีบุคคล (หรือนิติบุคคล) ทางกฎหมายมหาชน หรือ

ทางกฎหมายแพงบุคคลหนึ่งกระทําข้ึน โดยแบบของสัญญานั้นถูกกําหนดข้ึนโดยบุคคลท่ีสาม” การท่ีแบบ

ของสัญญานี้ถูกกําหนดข้ึนโดยบุคคลท่ีสาม จึงเทากับวาบุคคลท่ีทําสัญญานั้น ๆ ถูกจํากัดอํานาจและ   

การริเริ่มสรางสรรคในการกําหนดรายละเอียดทางสัญญานั่นเอง 

     การใชสัญญามาตรฐานเปนมาตรการในการกํากับดูแลทางออมนั้น มีการใชอยาง

แพรหลายในระบบกฎหมาย ลายลักษณอักษรในสวนท่ีเก่ียวกับการกระจายอํานาจนั้นมักพบตัวอยางนี้

มากมาย เชน การจัดทําสัญญาตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 ขอ 125 กําหนดวา จะตองทําตาม

ตัวอยางสัญญาท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดและไมทําใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเสียเปรียบ 

 

 
 

เทศบาลเมือง 

- เปนท่ีตั้งของศาลากลาง

จังหวัด(ยกฐานะเปนเทศบาล

เมืองไดเลย) 
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                                หรือ 

              

 
 

 

รูปท่ี 2.1 เง่ือนไขในการจัดตัง้เทศบาลและประเภทของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาล 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

กอง/ฝายคลัง 

  

  กอง/ฝายชาง 
กอง/ฝาย       

การประปา 

กอง/ฝาย

สาธารณสุข 

สภาเทศบาล 
-สมาชิก 12-18-24 

 

คณะเทศมนตรี 
- นายกฯ  1 คน 

- เทศมนตรี 2-4 คน 
 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

 

 

สุขาภิบาล 

เทศบาลตําบล 
- มีรายไดไมต่ํากวา 
12 ลานบาท (ไมรวม
เงินอุดหนุน)  
-ประชากร 7,000 
คนข้ึนไป เทศบาลเมือง 

- ประชากร 10,000 คนข้ึนไป 

เทศบาลนคร 

- มีประชากร 50,000 คนข้ึน

ไป 
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รูปท่ี 2.2 แสดงโครงสรางและการแบงสวนราชการบริหารของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

สภาเทศบาล 

 

คณะเทศมนตรี 

หรือนายกเทศมนตรี 

 

เทศบาลตําบล 

 

สมาชิกสภา 

เทศบาตําบล 

 

การประชามติจากประชาชน

ในเขตเทศบาลนั้น 

 

เทศบาล 

 

นายกเทศมนตรีมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน 

 
สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน 

สมาชิกเทศบาลเมือง  18 คน 

สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน 

 

เทศบาบตําบล  มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน 

เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน 

เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 4 คน 

เทศบาล 

นคร             เมือง 

 

 

ประธานสภา  และรองประธาน 

สภาเทศบาล เลือกจาก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ตามมติของสภาเทศบาล 

 

นายกเทศมนตรีเปน 

ผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี 

กอง/ฝาย 

สวัสดิการสังคม 

กอง/ฝายวิชาการ

และแผนงาน 

กอง/ฝาย 

การศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

มาตรการท่ัวไป 

 

นอกจาก
กระทรวงมหาดไทย
จะออกระเบียบ
เก่ียวกับ การเงิน
ทรัพยสินแลวยังมี
อํานาจในการ
ตรวจสอบการคลัง
บัญชีเทศบาล 

การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล 

 

 

กฎหมายท่ีกําหนดให
สวนกลางตองดําเนินการ 
เชนการยกฐานะระเบียบ
ของพนักงานเทศบาล 

ฯลฯ 

มาตรการกฎหมาย

ระเบียบ  ประกาศ 

 

กฎหมายในสวนกลาง
ออกเปนระเบียบ เชน 
ขอบังคับประชุม การทํา
งบประมาณ ฯลฯ 

กฎหมายกําหนดใหสวนกลางประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เชน ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจ

เปรียบเทียบคดีท่ีละเมิดตอเทศบัญญัติ 

การเพิกถอน 

 การชี้แจง

ตักเตือน 

 

โดย รมว.

มหาดไทยหรือ 

ผวจ.ในการ

ตรวจสอบให

ถูกตองตาม

กฎหมาย 

 

มาตรการตรวจสอบ 

 

การอนุมัติ 
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รูปท่ี 2.5 แสดงวิธีการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) 

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

ยุบสภา 

 

ปลดคณะเทศมนตรี 

 

การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล 

 

 
ปลดสมาชิกออก 

 

การบริการ 

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

เม่ือสอบสวนแลวพบวา

ประพฤติเสื่อมเสีย

หรือไมมาประชุม 3 ครั้ง

ติดตอกัน ฯลฯ 

เม่ือพบวาประพฤติเสื่อม

เสีย หรือ ส.ท. ไมต่ํากวา 

1 ใน 3 เสนอเรื่องปลด

และ รมว.มหาดไทย

เห็นชอบ 

ใหเปนไปตามระเบียบ
พนักงานเทศบาลโดยมี รมว.
มหาดไทยเปนประธานใน
การกํากับ ดูแลวินัยรวมท้ัง
แตงตั้งโยกยายเลื่อนชั้น
(พนักงานเทศาบาลระดับ 5 
ข้ึนไป) 
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1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
    จังหวัดกาฬสินธุ มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงจนถึงท่ีราบลุมมีน้ําแชขัง ดังนั้น
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ สามารถแบงลักษณะภูมิประเทศได 5 ลักษณะ ดังนี้ 
    (1) พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซ่ึงมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 200 - 500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพ้ืนท่ีของอําเภอสมเด็จ อําเภอ
เขาวง อําเภอกุฉินารายณ และอําเภอหวยผ้ึง บริเวณน้ีเปนแหลงตนนํ้าลําธารท่ีสําคัญไดแกน ลํานํ้าปาว ลํานํ้าพาน 
    (2) สภาพท่ีเปนหุบเขา อยูในเขตอําเภอเขาวง มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่น 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 บางสวนของทิศใตของอําเภอสหัสขันธ ทางทิศตะวันออกของอําเภอสมเด็จ และ
อําเภอหวยผึ้ง 
    (5) สภาพพ้ืนท่ีราบลุมริมฝงน้ํา เปนท่ีราบริมแมน้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร อยูในอําเภอกมลาไสย บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอยาง
ตลาด 
   1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
    ภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ จะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศรอนและคอนขาวหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุมีฝนตกเฉลี่ย 1,389.4 มิลลิลิตร/ป อุณหภูมิสูงสุด 51.5 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตํ่าสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ ขอมลูเฉล่ียรอบ 17 ป) 
 
2) ดานการเมือง/การปกครอง 
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   2.1) เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุแบงเขตการปกครองออกเปน 3 เขต ใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโลเมตร มี 36 ชุมชน ท่ีมีคณะกรรมการชุมชน สวนอีก 2 ชุมชนเปน
ชุมชนยานการคาและสถานท่ีราชการไมมีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้ 
 

ท่ี เขต 1 ท่ี เขต 2 ท่ี เขต 3 

1 ชุมชนซอยน้ําทิพย 13 ชุมชนตลาดเกา 25 ชุมชนสงเปลือยใน 
2 ชุมชนกุดยางสามัคคี 14 ชุมชนคุมหวย 26 ชุมชนสงเปลือยกลาง 
3 ชุมชนโพธิ์ไทร 15 ชุมชนทุงสระ 27 ชุมชนสงเปลือยนอก 
4 ชุมชนทาสินคา 16 ชุมชนวัดหอไตรปฏการาม 28 ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช. 

    

ท่ี เขต 1 ท่ี เขต 2 ท่ี เขต 3 

5 ชุมชนดอนสวรรค 17 ชุมชนวัดสวางพัฒนา 29 ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง 
6 ชุมชนหนาโรงเลื่อย 18 ชุมชนวัดสวางคงคา 30 ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา 
7 ชุมชนวัดเหนือ 19 ชุมชนริมแกงดอนกลาง 31 ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง 
8 ชุมชนโรงง้ิว 20 ชุมชนบุญกวาง 32 ชุมชนทุงมน 
9 ชุมชนวัดใตโพธิ์คํ้า 21 ชุมชนดอนกลอย 33 ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา 
10 ชุมชนหนองลิ้นจี่ 22 ชุมชนสุขสบายใจ 34 ชุมชนเกษตรสมบูรณ 
11 ชุมชนหนองไชยวาน 23 ชุมชนหัวโนนโก 35 ชุมชนหาดลําดวน 
12 ชุมชนหนองผักแวน 24 ชุมชน ก.ส.ส. 36 ชุมชนดงปอ 

  
   2.2) การเลือกตั้ง 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คือ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน 18 คน 
ประกอบดวย 
    เขต 1 นายตอชาติ ฆารไสว  นายกานต ฆารไสว  นายสิทธิภรณ 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 เรืองศรีม่ัน  นายอาคม สําราญเนตร  นายธวัชพงศ โยคะสิงห  นาย
อภิชัย น้ําจันทร  นางจําลอง  ภูเตานาค  และนายบุญเส็ง วิโรจนรัตน 
  3) ประชากร 
   3.1) ขอมูลเก่ียวกับประชากร 
    จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล  14,840  หลังคาเรือน 
    จํานวนประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีตามฐานทะเบียนราษฎร  34,218 คน 
     -   ชาย    จํานวน     16,475  คน 
     -   หญิง จํานวน     17,743  คน 
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    จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  24,774   คน 
     -   ชาย   จํานวน     11,623  คน 
     -   หญิง จํานวน     13,151  คน 
    ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนท่ีคิดเปน 2,017 คน/ตารางกิโลเมตร   
 
 

   3.2) ขอมูลชุมชน 

ลําดับท่ี ช่ือชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ซอยน้ําทิพย 
กุดยางสามัคคี 
โพธิ์ไทร 
ทาสินคา 
ดอนสวรรค 

229 
360 
115 
184 
158 

1,024 
1,122 

441 
721 
769 

6 หนาโรงเลื่อย 128 489 
7 
8 
9 
10 

วัดเหนือ 
โรงง้ิว 
วัดใตโพธิ์คํ้า 
หนองลิ้นจี ่

170 
161 
175 
235 

660 
572 
592 
911 

11 
12 
13 
14 
15 

หนองไชยวาน 
หนองผักแวน 
ตลาดเกา 
คุมหวย 
ทุงสระ 

159 
279 
197 
242 
139 

614 
789 
702 
723 
474 

16 
17 
18 
19 
20 

วัดหอไตรปฏการาม 
วัดสวางพัฒนา 
วัดสวางคงคา 
ริมแกงดอนกลาง 
บุญกวาง 

335 
177 
358 
140 
275 

1,102 
572 

1,235 
607 
939 

21 
22 
23 
24 

ดอนกลอย 
สุขสบายใจ 
หัวโนนโก 
ก.ก.ส. 

275 
520 
273 
332 

848 
1,505 

774 
884 

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

ลําดับท่ี ช่ือชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
*37 
*38 

ทุงศรีเมืองกลาง 
ทุงมน 
หัวคู-หนองเรือ 
เกษตรสมบูรณ 
หาดลําดวน 
ดงปอ 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

250 
189 
138 
164 
164 
327 

 

5,748 

869 
605 
440 
582 
411 
956 

 

4,864 

 

รวม 
 

14,840 
 

34,218 
 

หมายเหตุ  :  *  เปนชุมชนยานการคาและสถานท่ีราชการไมมีคณะกรรมการชุมชน 
ท่ีมา :  กองสวัสดิการสังคม  และงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ  2559 

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

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

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

สถานศึกษาในสังกัด 
จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2557 จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2558 

กอน ประถม มัธยม รวม กอน ประถม มัธยม รวม 
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ประถม ประถม 

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

โรงเรียนเทศบาล ๒ - - 226 226 - - 205 205 

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

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

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

ท่ีมา : สํานักการศึกษา  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2559  
 
         4.2) สาธารณสุข 
    ศูนยสาธารณสุขในสังกัด      2 แหง  
    โรงพยาบาลของรัฐ               1 แหง 
    โรงพยาบาลเอกชน               1 แหง  
    ศูนยสุขภาพชุมชน                2 แหง 
    คลินิกแพทย                            38 แหง  
    คลินิกทันตกรรม                   8 แหง 
    รานขายยาท่ีมีเภสัชกร                 37 แหง 

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

      ท่ีมา :  สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ  

   4.4) ยาเสพติด 
    ป 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีผลการดําเนินการในการ RE-X-ray เพ่ือคนหาผูเสพ/  
ผูติด ในพ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท้ัง 36 ชุมชน พบผูเสพจํานวน 50 ราย ไดนําเขาสูกระบวนการ
บําบัดฟนฟูคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ณ  คายฟนฟูศูนยขวัญแผนดินอําเภอเมืองกาฬสินธุ  โดย           
การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   4.5) การสังคมสังเคราะห ผูสูงอายุจํานวน 3,247 คน ผูพิการจํานวน 663 คน ผูปวย
เอดสจํานวน 25 คน และผูดอยโอกาสจํานวน 60 คน 

  5) ระบบบริการพ้ืนท่ี 
   5.1) การคมนาคมขนสง 

    -  ทางรถไฟ ตองลงท่ีจังหวัดขอนแกน แลวตอรถโดยสารประจําทางจากจังหวัด

ขอนแกนเขาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร 
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    -  ทางอากาศ ตองลงท่ีจังหวัดขอนแกน แลวตอรถโดยสารประจําทางจากจังหวัด

ขอนแกนเขาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร 

    -  ทางรถยนต สามารถใชเสนทางติดตอท้ังภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง ตลอด

จนถึงกรุงเทพมหานครไดอยางสะดวก 

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

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

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

   5.5) ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ มีบริษัทไปรษณียไทย 
  6) ดานเศรษฐกิจ 
   6.1) การเกษตร 
    พ้ืนท่ีเกษตร 19,779-1-21 ตรม./ไร   
   6.2) การบริการ 
    - สถานธนานุบาล 2  แหง 
    - โรงฆาสัตว  1   แหง 
    - สถานบีริการน้ํามัน 7   แหง 
    - สถานีบริการกาซ LPG 1   แหง 
    - ตลาดสด  3   แหง 
    - โรงแรม   9   แหง 
    - โรงพยาบาลของรฐั 1 แหง 
    - โรงพยาบาลของเอกชน 1 แหง 
    - ศูนยบริการสาธารณสุข 3 แหง 
   6.3) การทองเท่ียว 
    สถานท่ีทองเท่ียว/สวนสาธารณะ 7  แหง 
    - สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 
    - วัดกลาง พระอารามหลวง 
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    - สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง 
    - สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
    - อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
    - พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ 
    - ศาลเจาโสมพะมิตร 
   6.4) การทองเท่ียว 
    - ธนาคาร   10  แหง 
    - ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 5  แหง 
    - กลุมอาชีพ  19  กลุมอาชีพ 
 

  7) เศรษฐกจิพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
   7.1) ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
    ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีท้ังหมด 38 ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชน ๆ 
ละ 10 คน รวมท้ังหมด 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบ วาดวยการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมชน ฯ 
   7.2) ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
    มีลําน้ําปาวเปนแมน้ําสาขาของลําน้ําชีไหลผานเขตเทศบาลระยะทางยาว 4 กิโลเมตร 
   7.3) ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
    โดยใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค จํานวนน้ําท่ีผลิตได 23,760 ลบ.ม./วัน ซ่ึงมี
จํานวนแหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาจํานวน 2 แหง คือ ลําหวยสีทน และลําน้ําปาว 
 
 
  8) ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
   8.1) การนับถือศาสนา 
    จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ   99.38  ของประชากรในเขตเทศบาล 
    จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  0.30  ของประชากรในเขตเทศบาล                         
    จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต  คิดเปนรอยละ    0.11  ของประชากรในเขตเทศบาล 
             จํานวนผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ    0.21  ของประชากรในเขตเทศบาล 
ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ วัฒนธรรมจังหวัด

กาฬสินธุ งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล  กุมภาพันธ  2559 
   8.2) ประเพณีและงานประจําป มหกรรมงานโปงลางและงานวิจิตรแพวาราชินีแหงไหม 
งานกาชาดประจําป งานบุญซําฮะ งานบุญเขาพรรษา งานบุญออกพรรษา งานบุญกฐิน ประเพณีลอย
กระทง 
   8.3) ภูมิปญญาทองถ่ิน / ภาษาถ่ิน : การทอเสื่อกก / ภาษาอีสาน 
   8.4) สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก : ผาไหมแพรวา 
  9) ทรัพยากรธรรมชาติ 
   9.1) น้ํา : ลําน้ําปาว แกงดอนกลาง กุดยางสามัคคี กุดน้ํากิน 
   9.2) คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ : คุณภาพน้ํามีคาบีไอโออยูในเกณฑมาตรฐาน 
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  
พ.ศ.2557 – 2560 
 1.1 สรุปสถานการณการพัฒนาการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 

        การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือการประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนา 
ในอนาคตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ินอันเปนสภาวะ
แวดลอม ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนา 
จุดแข็ง   

- บุคลากรสวนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน 
- สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
- มีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง 
- มีกฎระเบียบท่ีชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 
จุดออน    

- เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
- มีภาระหนี้สินท่ีจะตองผอนชําระเปนระยะยาว 

โอกาส   
- ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล  ไดอยางสะดวกรวดเร็วและหลาย
ชองทาง 
- ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
- มีแหลงทองเท่ียว  และผลิตภัณฑ  OTOP   
- เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนสําหรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                
- ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและ 
   นันทนาการ  และมีสถานท่ีท่ีพรอมในการจัดกิจกรรม 
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีพรอมสําหรับการพัฒนา 
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 

อุปสรรค   
- ความไมตอเนื่องในนโยบายของรัฐบาล 
- ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง 
- การจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินไมเปนไปตามกําหนด 
- การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน 
- สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบเทาท่ีควร 
- ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีรอนข้ึน 
- ปญหาดานเศรษฐกิจ  และสังคมท่ีผลกระทบตอการพัฒนา 
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        -  รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจายทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             

 

การตั้งงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเบิกจายงบประมาณ 
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1.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
-การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางแสดงจํานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน  ประจําป  2558 

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/
เปาประสงค 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

จริง 

รอยละ 

จํานวน
งบประมาณใน

แผนพัฒนา
ประจําป 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

รอยละ 

พันธกิจที่ 1 : 67 35 52.24 29,400,700 9,835,275 33.45 
การเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ด ี       
ยุทธศาสตรที่ 1 : 31 18 58.06 8,461,000 3,844,000 45.43 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกร       
เปาประสงคที่ 1 : 9 3 33.33 2,325,000 405,000 17.42 
การปรับปรุงกลไกการทํางานของ
องคกร       
เปาประสงคที่ 2 : 22 15 68.18 6,136,000 3,439,000 56.05 
การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมี
สวนรวม       
ยุทธศาสตรที่ 2 : 14 15 107.14 2,968,000 2,084,000 70.22 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องคกร       
เปาประสงคที่ 3 : 14 15 107.14 2,968,000 2,084,000 70.22 
บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติ
หนาที ่       
ยุทธศาสตรที่ 3 : 22 2 9.09 17,971,700 3,307,275 18.40 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ       
เปาประสงคที่ 4 2 - 0.00 1,430,000 - 0.00 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหา
รายได       
เปาประสงคที่ 5 20 2 10.00 16,541,700 3,307,275 19.99 
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคา       

 
 
 
 
 

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/
เปาประสงค 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

จริง 

รอยละ 

จํานวน
งบประมาณใน

แผนพัฒนา
ประจําป 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

รอยละ 

พันธกิจที่ 2 : 207 129 62.32 411,147,540 187,479,259 45.60 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

      
ยุทธศาสตรที่ 4 : 49 28 57.14 39,567,200 45,851,700 115.88 
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พัฒนาการจัดการศึกษา 
      

เปาประสงคที่ 6 : 49 28 57.14 39,567,200 45,851,700 115.88 
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน       
ยุทธศาสตรที่ 5 : 26 14 53.85 36,643,580 36,522,100 99.67 
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 

      
เปาประสงคที่ 7 : 26 14 53.85 36,643,580 36,522,100 99.67 

นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ       

ยุทธศาสตรที่ 6 : 16 10 62.50 4,340,000 2,260,000 52.07 
ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและ       
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

      
เปาประสงคที่ 8 : 16 10 62.50 4,340,000 2,260,000 52.07 
ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสาน
และเผยแพร 

      

ยุทธศาสตรที่ 7 : 33 17 51.52 10,893,260 5,508,000 50.56 

พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
      

เปาประสงคที่ 9 : 20 8 40.00 5,431,000 2,035,000 37.47 

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
      

เปาประสงคที ่ 10 : 13 6 46.15 5,462,260 408,000 7.47 
มีการปองกันและควบคุมโรค 

      
ยุทธศาสตรที่ 8 : 14 10 71.43 62,660,500 58,206,000 92.89 
สรางความสมดุลของระบบนิเวศน
และสิ่งแวดลอม       
เปาประสงคที่ 11 : 3 3 100.00 3,120,000 3,065,000 98.24 
บานเมืองสะอาดสวยงาม 

      
เปาประสงคที่ 12 : 11 10 90.91 59,540,500 58,206,000 97.67 
การสรางความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

      

 

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/
เปาประสงค 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

จริง 

รอยละ 

จํานวน
งบประมาณใน

แผนพัฒนา
ประจําป 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 9 : 9 1 11.11 203,817,500 15,000,000 7.36 

พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะใหเชื่อมโยง
ภาคการทองเที่ยว       

เปาประสงคที่ 13 : 9 1 11.11 203,817,500 15,000,000 7.36 
มีพ้ืนที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ 
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ยุทธศาสตรที่ 10 : 60 49 81.67 53,225,500 24,131,459 45.34 
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน       
เปาประสงคที่ 14 : 60 49 81.67 53,225,500 24,131,459 45.34 
มีโครงสรางพ้ืนฐานและผงัเมืองที่
เหมาะสม       
พันธกิจที่  3 : 48 25 52.08 9,940,000 3,408,000 34.29 
การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 

      
ยุทธศาสตรที่ 11 : 27 13 48.15 5,562,000 1,190,000 21.40 
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

      
เปาประสงคที่ 15 : 27 13 48.15 5,562,000 1,190,000 21.40 
ชุมชนพ่ึงตนเองได 

      
ยุทธศาสตรที่ 12 : 5 3 60.00 420,000 80,000 19.05 
สรางความมั่นคงในชีวติของคนใน
ชุมชน       
เปาประสงคที่ 16 : 5 3 60.00 420,000 80,000 19.05 
มีการสรางงานสรางอาชีพและ
กองทุนสนับสนุน       
ยุทธศาสตรที่ 13 : 16 9 56.25 3,958,000 2,138,000 54.02 
สรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน       
เปาประสงคที่ 17 : 16 9 56.25 3,958,000 2,138,000 54.02 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน       

        

รวมทั้งสิ้น 
 

 

322 
 

 

189 
 

 

58.70 
 

 

450,488,240 
 

 

200,722,534 
 

 

44.56 
 

 
- การประเมินผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ประจําปงบประมาณ 2560  
ใน 12 ดาน ซ่ึงครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดแก ดานการบริการประชาชน          
ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน   
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข           
ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี      
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 
1,500 คน  ซ่ึงภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ   82.20  คิดเปนระดับผลการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80 
ข้ึนไป มีคาเทากับ 7  คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี ้
                      ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานการบริการประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.597) เม่ือพิจารณาเปน
รายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงท่ีสุด คือ          
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา ระยะเวลาในการใหบริการ
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สาธารณะ ดานตาง ๆ  มีความรวดเร็วเปนธรรม และระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชน      
ต่ําท่ีสุด คือ ระบบงานบริการ  มีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 (Χ  = 4.14±0.807) เม่ือพิจารณา
เปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี สูงท่ีสุด คือ 
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู เสนอความคิดเห็น ความมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมา คือ กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอ
ความเปลี่ยนแปลง และใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงาน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ต่ําท่ีสุด คือ คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะและ
กระตือรือรนในการแกปญหา 
          ด านการพ ัฒนา เศรษฐก ิจ  โดยรวมผู ตอบแบบสอบถาม เ พื ่อประ เม ินผล          
การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40 (Χ = 4.07±0.824) 
เม่ือพิจารณา เปนรายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ    
สูงที่สุด คือ  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รองลงมา คือ  
 
 
 
การใหบริการของสถานธนานุบาลและการสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ  ตามลําดับ          
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ต่ําท่ีสุด  คือ  การปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดเทศบาล           
             ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 (Χ = 
4.05±0.803)  เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน
และ จัดสวัสดิการชุมชน สูงท่ีสุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา คือ 
การจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุมในชุมชน และการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน       
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย   ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําท่ีสุด คือ      
การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน และการพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่อง 
             ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมและพลังงาน โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.60 (Χ  = 4.08±0.832) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน  
สูงที่สุด คือ การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย รองลงมา คือ การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานท่ีไมทําลาย
สิ่งแวดลอม และการปรับปรุง  ภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ําที่สุด คือ การรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศนและสิ่งแวดลอม การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) 
การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน และการรักษาความสะอาดในชุมชน 
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             ดานการศึกษา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.40 (Χ  = 4.22±0.743) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ี
มีคาเฉลี่ยผล การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
รองลงมา คือการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เทศบาลสวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
เทศบาล 
                ดานสาธารณสุข  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ดานสาธารณสุข อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ( Χ  = 4.13±0.780) เม่ือพิจารณาเปน       
รายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงท่ีสุด คือ การสรางภูมิคุมกัน 
การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน รองลงมา คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดี
ถวนหนา และการสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน        
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานสาธารณสุข ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมใหประชาชนไดรับ
บริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน 
             ดานการกีฬาและนันทนาการ  โ ดยรวมผู ต อบแบบสอบถาม เ พื ่อประ เม ิน        
ผลการปฏิบัติงาน  ดานการกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 (Χ  = 
4.09±0.803) เ มื ่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา  ประเด็น ที่ม ีคา เฉลี ่ยผลการปฏิบัต ิงาน     
ดานการกีฬาและนันทนาการ สูงท่ีสุด คือ การจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน รองลงมาคือ การ
สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน และการจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลัง
กาย การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย             ผลการ
ปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน   
             ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวม
ผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ินอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 84.20 (Χ  = 4.21±0.798) เม่ือพิจารณาเปน 
รายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี ่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี
งามตามหลักธรรมของศาสนารองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน และการสนับสนุนงบประมาณ ดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทองถ่ิน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
              ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภค

ขั้นพื ้นฐาน อยู ในระดับมาก มีค าเฉลี ่ยร อยละ 79.60 ( Χ  = 3.98±0.894) เมื ่อพิจารณาเปน         
รายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและ        
การสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน สูงท่ีสุด คือ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การดูแลสวน
เกาะกลางถนน และการขยายเขตระบบประปา สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน               
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานต่ําท่ีสุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซม
ถนน 
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               ดานการจัดเก็บภาษี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ดานการจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.60 (Χ  = 4.13±0.775) เม่ือพิจารณาเปน   
รายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงที่สุด คือ การออก
บริการประชาชนนอกสถานท่ีไดดีเพียงใด รองลงมา คือ บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบได และกระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็วสวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี ต่ําท่ีสุด คือ เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ 
เขาใจงายไมซับซอน 
 
                     ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.40   (Χ = 4.07±0.824) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงท่ีสุด คือ การชวยเหลือ
และเยียวยาผูประสบสาธารณภัย  รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบัน
ครอบครัว การจัดระเบียบการจราจร (ปรับปรุงสัญญาณจราจร/ตีเสนจราจร) และการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนต่ําท่ีสุด คือ การจัดสายตรวจ อปพร. 
                ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.20 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย
ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ 
ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล รองลงมา คือ ผล             
การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง ข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การรายงานผลการดําเนินงานตอ
สาธารณของเทศบาล 5 ลําดับแรกตามลําดับ สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผล 
การดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมต่ําที่สุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล  

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.2557 – 2560 
2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

             การประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประจําป  2558  
โดยมีตัวชี้วัดท้ังสิ้น  40  ตัวชี้วัด  บรรลุเปาหมาย  23  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย  17  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
 

เปาหมาย 2558 
 

ผลงานท่ีได 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1.นวัตกรรมในการบริการประชาชน  
(Common KPI) 

7 งานบริการ 5  งานบริการ สํานักปลัดเทศบาล 

2.ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ฐานขอมูล (Common KPI) 

ระบบใชงานได 3 
ระบบ 

1  ระบบ กองวิชาการฯ 

3.รอยละของการแกไขปญหาเรื่องราว 80 % 67 % กองวิชาการฯ 
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รองทุกขไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
(Common KPI) 
 

 

ตัวช้ีวัด 
 

เปาหมาย 2558 
 

ผลงานท่ีได 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4.ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  
(Common KPI) 

85 % 82 % กองวิชาการฯ 

5. รอยละของการทําประชาคมบรรลุ
ตามมาตรฐานกลางท่ีกําหนด 
(Common KPI) 

80 % 80 % กองวิชาการฯ 

6.รอยละของประชาชนแตละ
กลุมเปาหมายรับรูขาวสารท่ีสําคัญของ
เทศบาล 

70 % 77 % กองวิชาการฯ 

7.บุคลากรไดรับการฝกอบรม 40 ชั่วโมง
ตอคนตอป (Common KPI) 

100 % 100 % สํานักปลัดเทศบาล 

8.รอยละของการจัดหารายไดเองตอ
รายไดท้ังหมดของเทศบาล 

29 % 16.23 % สํานักการคลัง 

9.อัตรารายรับตอรายจายอยูในเกณฑท่ี
กําหนด 

0.99-1.05 เทา
(0.5%) 

1.04 % สํานักการคลัง 

10.รอยละของการเบิกจายเงินทันตามท่ี
กําหนด (Common KPI) 

98 % 96.22 % สํานักการคลัง 

11.รอยละของจํานวนเงินคงเหลือจาก
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

7 % 20.87 % สํานักการคลัง 

12.ความสามารถในการประหยัด
พลังงาน 
    12.1 สามารถลดกระแสไฟฟา
สาธารณะ 
    12.2 สามารถใชกระแสไฟฟา
สาธารณะเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับสิทธิ์ 
    12.3 สามารถประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิง (Common KPI) 

 
 

5.90 % 
 

5.90 % 
 

5.90 % 

 
 

1.07 % 
 

3.94 % 
 

21.29 % 
 

สํานักการชาง 

13.โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ี
ไดดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ ์

90 % 67.32 % กองวิชาการฯ 

 

 

ตัวช้ีวัด 
 

เปาหมาย 2558 
 

ผลงานท่ีได 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

14.สถานศึกษามีผลการประเมิน 95.84 % 98.39 % สํานักการศึกษา 
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คุณภาพจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
ผานเกณฑคุณภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
15.รอยละของเด็กกอนวัยเรียนไดเขา
เรียนในสถานศึกษาตามความตองการ 

95 % 98.35 % สํานักการศึกษา 

16.ระดับความสําเร็จจัดการกิจกรรม
สงเสริมเด็ก เยาวชน 

80 % 85.71 % สํานักการศึกษา 

17.ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ป.6 = 54% 
ม.3 = 52% 
ม.6 = 45% 

ป.6 = 46.93% 
ม.3 = 36.67% 
ม.6 = 30.25% 

สํานักการศึกษา 

18.รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ประถม = 67 % 
ม.ตน = 62 % 

ม.ปลาย = 57 % 

ประถม = 68.28 % 
ม.ตน = 62 % 

ม.ปลาย = 57 % 

สํานักการศึกษา 

19.รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ประถม = 47 % 
ม.ตน = 42 % 

ม.ปลาย = 42 % 

ประถม = 50.25 % 
ม.ตน = 39.92 % 

ม.ปลาย = 52.94 % 

สํานักการศึกษา 

20.รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ประถม = 47% 
ม.ตน = 37% 

ม.ปลาย = 37% 

ประถม = 56.65% 
ม.ตน = 33.33% 

ม.ปลาย = 38.24% 

สํานักการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เปาหมาย 2558 
 

ผลงานท่ีได 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

21.ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมศิลปะ วฒันธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ระดับ 1 
ดําเนินการตามแผน 

ระดับ 2 
สํารวจศึกษา 

ระดับ 3 
รวบรวมขอมูลทางศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม 

ระดับ  5  
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ระดับ  4 
สรางภาคีเครือขายในการ

ขับเคลื่อน 
ระดับ  5 

ประสานทุกภาคสวนขับเคลื่อน
กิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรมอยางมีทิศทาง 

22.รอยละของนักเรียนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม  คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

100 % 98.24 % สํานักการศึกษา 

23.จํานวนตลาดผานเกณฑ
มาตรฐาน 

-ตลาดสดผานเกณฑ 
ระดับดี  1  แหง  
ระดับดีมาก 2 แหง 
-ตลาดโตรุงผานเกณฑโรงอาหาร
ปลอดภัย 

-ตลาดสดผาน
เกณฑ 
ระดับดี  2  
แหง  
ระดับดีมาก 0 
แหง 
-ตลาดโตรุงผาน
เกณฑโรง
อาหารปลอดภัย 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

24.โรงฆาสัตวไดมาตรฐาน ISO 
9000 

โรงฆาสัตวไดรับการตรวจ
มาตรฐาน ISO 9000 จาก
หนวยงานผูประเมิน 

-ไมไดมาตรฐาน 
ISO 9000 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 2558 ผลงานท่ีได หนวยงาน
รับผิดชอบ 

25.สุนัข-แมวจรจัดไดรับการ
คุมกําเนิดถาวรรอยละ 30 ของ
จํานวนสัตวท่ีไดรับการสํารวจ 

สุนัข-แมวจรจัด
ไดรับการคุมกําเนิด
ถาวรรอยละ  30 
ของจํานวนสัตวท่ี
สํารวจ 

สุนัข-แมวจรจัดไดรับ
การคุมกําเนิดถาวรรอย
ละ  55 ของจํานวน
สัตวท่ีสํารวจ 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

26.รอยละของผูปวยโรคเรื้อรังราย
ใหม  ไมเกินเกณฑท่ี สปสช.กําหนด 

1.จํานวนผูปวย
โรคเบาหวานราย
ใหมเทากับรอยละ 
4.18 
2.จํานวนผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง
รายใหมเทากับ 
7.15 

1.จํานวนผูปวย
โรคเบาหวานรายใหม
เทากับรอยละ 9.41 
2.จํานวนผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงราย
ใหมเทากับ 4.86 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 
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27.ประชาชนไดรับการเฝาระวังและ
ปองกันโรคไขเลือดออก 

จํานวนผูปวยลดลง
ไมนอยกวารอยละ  
20  ของคามัธย-
ฐานยอนหลัง  5 ป 

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

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

28.รอยละการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควรไมเกินเกณฑมาตรฐานองคการ
อนามัยโลก (ไมนอยกวารอยละ 10) 

รอยละ  9.50 รอยละ  9.46 สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

29.การดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ผานเกณฑ
มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

6  ขอ 6  ขอ สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

30.ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดลดลง 40 % 39.78 % สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 2558 ผลงานท่ีได หนวยงาน

รับผิดชอบ 
31.ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ํา
เสียเขาสูระบบบําบัด 

ระดับ 1 ศึกษา
รูปแบบการ
ดําเนินงาน 
ระดับ 2 ลงนาม
บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ 
ระดับ 3 จัดทํา
แผนการดําเนินงาน 
ระดับ 4 ดําเนินการ
กอสราง 
ระดับ 5 รวบรวม
น้ําเสียเขาสูระบบ
บําบัด 

ระดับ 3 สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

32.มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 8 ตารางเมตร/คน 8.03 ตร.ม./คน สํานักการชาง 
33.ถนนไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

4,000 ตารางเมตร 13,105 ตารางเมตร สํานักการชาง 

34.ทางเทาไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

1,000 ตารางเมตร 1,470 ตารางเมตร สํานักการชาง 
 

35.จํานวนจุดท่ีมีน้ําทวมขังบนผิว แกไขน้ําทวมขัง แกไขได  1  จุด สํานักการชาง 
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จราจรลดลง บริเวณถนน
กาฬสินธุและถนน
ทุงศรีเมือง จํานวน 

2  จุด 
36.จํานวนชุมชนท่ีเขมแข็งพ่ึงตนเอง
ได 

ระดับดีมาก  26  
ชุมชน 

13  ชุมชน กองสวัสดิการ
ชุมชน 

37.ผลิตภัณฑกลุมอาชีพไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

12  กลุม 3  กลุม กองสวัสดิการ
ชุมชน 

38.รอยละผูดอยโอกาสในชุมชน
ไดรับการชวยเหลือ 

40%  17.64 %  กองสวัสดิการ
สังคม 

 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 2558 ผลงานท่ีได หนวยงาน

รับผิดชอบ 
39.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (10 คนตอแสนประชาการ) 
ตามมาตรฐานสากล 

10 คนตอแสน
ประชากรตาม
มาตรฐานสากล  
(ไมเกิน 3 คน) 

เสียชีวิต  1  ราย สํานัก
ปลัดเทศบาล 

40.ปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
บานเรือน 

เกิดอัคคีภัย 2 ครั้ง เกิดอัคคีภัย  1 ครั้ง 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. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ดานการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
  2. รางวัลพระปกเกลา ดานการเสริมสรางเครือขาย  รัฐ เอกชน และประชาชาสังคม 
  3. รางวัลเปนพ้ืนตนแบบในการจัดการสิ่งแวดลอม (ดานการจัดการขยะ) 
  ป  2559   
  1. รางวัลเปนพ้ืนท่ีตนแบบในการจัดการสิ่งแวดลอม  ดานการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย จากกรมควบคุมมลพิษ 
  2. รางวัลองคกรสวัสดิการสังคมตนแบบ จากระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 
  3. ประกาศเกียรติคุณองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต 
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(ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562) จาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
  4. รางวัลชมเชยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีประเภทโดดเดน 
ประจาํป  2559  จาก  สํานักงานปลัด  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

2.2 ผลกระทบ 
 จากการท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลสงผลใหภาค

สวนตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีเปาหมายเดียวกันคือความผาสุกของประชาชน
ในทองถ่ินภายใตวิสัยทัศน  “กาฬสินธุเปนเมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล”  เปนองคกรแหงคุณธรรม
จริยธรรมและเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบในการปองกันการทุจริต  เปนผลกระทบในเชิงบวก
ท่ีทําใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในการพัฒนาทองถ่ินตามรูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ภายใตกรอบกฎหมายระเบียบในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  และการเปนองคกรท่ีกอตั้งมากวา  79  ป  จึงมีความเปนสถาบันท่ีควรคูกับการ
ปกครองในระดับทองถ่ิน  เพ่ือเปนรากฐานท่ีม่ันคงในการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยซ่ึง
เปนปญหาอยูในปจจุบันของประเทศไทยท่ีรัฐควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยรวม 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2557 – 2560  
  จากปญหาท่ีเครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และการท่ีเทศบาลมี
ภาระหนี้สินท่ีจะตองชําระเปนระยะยาว  เทศบาลไดวางแผนการจัดหาวัสดุครุภัณฑตามอายุการใชงาน
ของวัสดุครุภัณฑนั้น  ๆ  ตลอดจนการปรนนิบัติบํารุงรักษาตามหวงระยะเวลาท่ีคูมือการใชงานกําหนด  
สวนการผอนชําระหนี้ตามท่ีสัญญากําหนดเทศบาลไดสงใชหนี้ไมใหตกเปนผูผิดนัดและไมกอหนี้เพ่ิมเติม  
หากไมจําเปนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการแกไขปญหา  และจากการท่ีเทศบาล
ไดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเทศบาลไดจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีในแตละ
ปงบประมาณ  โดยสถาบันการศึกษาท่ีมีความนาเชื่อถือในการวิชาการเปนผูประเมิน  พบปญญาหรือ
ความตองการท่ีประชาชนสะทอนมายังเทศบาลใหนําไปปรับปรุง  แกไข  หรือตอยอดงานพัฒนาในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
ขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ 
1.1  ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ สําหรับประชาชนผู 

มาติดตอรับการใหบริการ เชน ท่ีนั่ง น้ําดื่ม ตลอดจนการจัดภูมิทัศน  สภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 
การปรับปรุงในปงบประมาณ  2559 

   -  ซ้ือเกาอ้ีแถว จํานวน 4  ท่ีนั่ง สําหรับใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการบน
สํานักงานเทศบาลและสํานักทะเบียนราษฎร 
   -  ปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เพ่ือบริการประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการ 
 

1.2  ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ดานสุขภาพอนามัย  ดาน 
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สาธารณูปโภค   (ถนน ทอระบายน้ํา  ไฟฟาสองสวางตามหมูบาน  การจัดการขยะในหมูบาน) เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสุดทายจะทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนในระยะยาว 

การปรับปรุงในปงบประมาณ  2559 
- โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
- โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน 
- โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
- โครงการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 
- โครงการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหวางตั้งครรภและหลังคลอด 
- อุดหนุนกิจการประปา  เพ่ือเปนคาติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล 
- อุดหนุนกิจการไฟฟาเพ่ือเปนคาติดตั้งการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาล 
- โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
- โครงการติดตั้งถังดักไขมัน 
- โครงการจัดการขยะพิษ 
- โครงการกําจัดปุยอินทรียในชุมชนดวยวิธีการหมักไรอากาศและผลิตแกสชีวภาพ 
- โครงการดานโครงการพ้ืนฐาน  จํานวน  44  โครงการ 

1.3  ทุกงานบริการควรมีการประเมินหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะท่ีมีผูมาใชบริการ 
หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website 

การปรับปรุงในปงบประมาณ  2559 
- จางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางในการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง- 

กาฬสินธุ 
- ประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการ 

2. เพ่ือพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร 
ขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ 
2.1  ควรสรางเครือขายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการบริหารบนความเสี่ยงต่ํา 
การปรับปรุงในปงบประมาณ  2559 
- โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 
 
 
 

3. ตอบสนองความตองการของประชาชน 
ขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ 
3.1  สงเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ  ศิลปวัฒนธรรมใหดํารงอยูคูสังคมไทย และควร 

จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ เพ่ิมสูงข้ึนกวาปจจุบัน 
การปรับปรุงในปงบประมาณ  2559 
- โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 
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3.2  ตองการใหมีการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานและผูท่ีกําลังวางงาน  เพ่ือ 
สงเสริมใหประชาชนมีรายได 

การปรับปรุงในปงบประมาณ  2559 
- โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน 

3.3  ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง 
การปรับปรุงในปงบประมาณ  2559 
- โครงการเฝาระวังและติดตามผูผานการบําบัดฟนฟู ผูติดยาเสพติด 
- โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 
- โครงการชุมชนรวมใจตานภัยยาเสพติด 
 

ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 

   วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ความม่ันคง   
 - การมีความม่ันคงปลอดภัย  จากภัยและการปลี่ยนแปลง 

ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศ  สังคม  ชมุชน  ครัวเรือน  และ
ปจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ  ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
  -  ประเทศ  มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถานบันชาติ   ศาสนา 
พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียัดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองท่ีม่ันคง
เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  -  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชน 
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
  -  ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีท่ีอยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
  -  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันตงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ความม่ังคั่ง 
 -    ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  ยกระดับเปนประเทศในกลุม

ประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง  ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยาง
เทาเทียมกันมากข้ึน   

 -  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง  สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต  และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก  เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 



80 

 

 -  ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง  ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 ความย่ังยืน 
 -  การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง  ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

 -  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน  คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

 -  มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทึก
ภาคสวน  เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล  มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 -  ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ.2560 – 2579 ) ประกอบดวยยุทธศาสตร  6  ดาน คือ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  ประกอบดวย 
                  ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
                  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
                  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   
                  ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน   
                  ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง     
                                       และยั่งยืน  
                 ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร 
                                       มาภิบาลในสังคมไทย  
                 ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
                 ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
                 ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
                 ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
เปาหมายการพัฒนา  “พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน  สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง” 
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                  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย  
                  ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง  
                  ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  อารยธรรมขอมยุคกอน  
                                        ประวัติศาสตร  และกีฬาสูนานาชาติ 
                  ยุทธศาสตรท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
                  ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 
                                        และยั่งยืน  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564   
วิสัยทัศน  “ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ  การทองเท่ียว  
และโลจิสติกส สูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

                  ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป   
                                        การเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
                  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมการคา  การบริการ  และโลจิสติกส  
                  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร   
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2561-2564   
วิสัยทัศน  “กาฬสินธุเมืองอาหารปลอดภัย  ภูมิปญญาวิถีถ่ินไทย  นาอาศัย  ทองเท่ียว และ
ลงทุน” 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัยและพืช 
  เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยนวัตกรรม ใหได  

 มาตรฐานและแขงขันได 
ยุทธศาสตรท่ี 3  : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว  

และนาลงทุน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 5  :  สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ 
     วิสัยทัศน  “การเกษตรปลอดภัย  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว 
     และบรกิาร   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาคนและสังคม อยางยั่งยืน ” 

       ยุทธศาสตร  ประกอบดวย  7  ดานดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1 :  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู 
    ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  2 :  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตรท่ี  3 :  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต 
    ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ยุทธศาสตรท่ี  4 :  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
  ยุทธศาสตรท่ี  5 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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  ยุทธศาสตรท่ี  6 :  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี  7 :  การรักษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหาร  ภายใตการ 
    บริการงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. สงเสริมการคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 3. สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของประชาชน 
 4. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
 5. การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ  ผูสูงอายุ  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 6  สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 7. สงเสริมการมีอาชีพรายได  และความเขมแข็งของชุมชน 
 8. สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
 9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
 2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
 3. การสรางมูลคาเพ่ิม 
 4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 
 5. การบริหารจัดการองคกรเกษตรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีคุณภาพ 
 7. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
 8. สงเสริมวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ 
                     ภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ 

3. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพ้ืนเมือง 
4. การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
5. สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
6. สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
7. การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา 
8. สงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
9. สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 
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10. สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
11. เสริมสรางอาชีพ  ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค 
12. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
 2. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 
 3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา  การบริการและอุตสาหกรรม 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
 5. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
 6. สงเสริมและเพ่ิมชองทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
 7. การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 
 8. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
พัฒนาดานบริการและการทองเท่ียว 
 9. สงเสริมการทองเท่ียวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ินทุกประเภท  เชน  การ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน  เชิงสุขภาพฯ 
 10. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ  และการใหบริการ 
 11. สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 12. สงเสริมพัฒนาความม่ันคงดานปจจัยการผลิต  สงเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ีทํากิน  และเพ่ิม
ศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง 

2. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. พัฒนาดานผังเมือง 
4. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา 
5. พัฒนาระบบพลังงาน 
6. พัฒนาระบบกําจัดขยะ 
7. พัฒนาระบบสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
3. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและวิธีชุมชน 
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4. สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน  อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปา
สนับสนุนการจดัการอยางมีสวนรวม 

5. เสริมสรางระบบบําบัดน้ําเสีย  การจัดการระบบกําจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทาง
อากาศ  โดยวิธีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 

7. สนับสนนุการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร 

ยุทธศาสตรท่ี  7  การรักษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบรหิาร  ภายใตการบริหารงาน  
กิจการบานเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

1. การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2. สงเสรมิสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
3. สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการใหบริการภาครัฐ 
6. สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 
7. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 
9. ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยท่ีสุด 
10. การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
11. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
12. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
13. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 2.1 วิสัยทัศน   
              “กาฬสินธุเปนเมืองนาอยูคูธรรมาภิบาล” 
 
 

2.2 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
          1.  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 
          2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
          3.  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 

 2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธการพัฒนากาฬสินธุ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 
พันธกิจท่ี  1  : การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 
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เปาประสงคท่ี   1.  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร 
  2.  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  1. มีการปรับปรุงกลไกในการทํางาน 
  2. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 การปรับปรุงกลไกการทํางานงานขององคกร 1.นวัตกรรมในการบริการประชาชน 

2.ระดับความสําเร็จของการจัดระบบฐานขอมูล  
3. รอยละของการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขได
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
 

การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม 1. รอยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐาน
กลางท่ีกําหนด 
2. รอยละของประชาชนแตละกลุมเปาหมายรับรู
ขาวสารท่ีสําคัญของเทศบาล 
 

 
 
 
 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 
พันธกิจท่ี  1  : การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี  3   บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  -  บุคลากรไดรับการพัฒนา 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี บุคลากรไดรับการฝกอบรม  40  ชั่วโมงตอคนตอป 

 
 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
พันธกิจท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   4.   การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได 
  5.   การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  1. การบริหารจัดการดานงบประมาณบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได รอยละของการจัดหารายไดเองตอรายไดท้ังหมด

ของเทศบาล 
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 1. อัตรารายรับตอรายจายอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

2. รอยละของการเบิกจายเงินทันตามท่ีกําหนด 
3. รอยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
4. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน 
    -  สามารถลดกระแสไฟฟาสาธารณะ 
    -  สามารถใชกระแสไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึนจาก
ท่ีไดรับสิทธิ์ 
    -  สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 
5. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณท่ีได
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 



87 

 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาการจัดการศึกษา 
พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   6.   ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  -   สถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาผานเกณฑคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. รอยละของเด็กกอนวัยเรียนไดเขาเรียนในสถานศึกษาตาม
ความตองการ 
3. ระดับความสําเร็จจัดการกิจกรรมสงเสริมเด็ก  เยาวชน 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   7.   นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
   - นักเรียนผานเกณฑผลทดสองทางการศึกษา 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  
2. รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
3.รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
4. รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตรท่ี  6  สงเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณีศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่นเช่ือมโยง

กับการทองเท่ียว 
พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชวีิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   8.   ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานและเผยแพร 
                           เชื่อมโยงกับการทองเท่ียว 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  -  ความสําเร็จของการจัดการงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินไดรับการสืบสานและเผยแพรเชื่อมโยงกับ
การทองเท่ียว 

1. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมศิลปะ  
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
2. รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว  และ
นาลงทุน 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน 
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พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   9.   มีเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  -   จํานวนเครือขายความรวมมือ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
มีเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
 

จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัดบริการ
สาธารณะ 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู- 
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี  8  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   10.   ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
  11. มีการปองกันและควบคุมโรค 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  1.  รอยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพดี 
  2.   อัตราผูปวยอยูในเกณฑมาตรฐาน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 1. จํานวนตลาดผานเกณฑมาตรฐาน 

2. รอยละของผูปวยโรคเรื้อรังรายใหมไมเกินเกณฑท่ี สปสช.กําหนด 
มีการปองกันและควบคุมโรค 
 

1. โรงฆาสัตวไดมาตรฐาน  ISO  9000 
2. จัดตั้งสถานพยาบาลสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
3. อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง 

 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
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: ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  9  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม 
พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   12.  บานเมืองสะอาดสวยงาม 
  13.  การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  1.   ความสามารถในการจัดการขยะ 
  2.   การจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
บานเมืองสะอาดสวยงาม ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดลดลง 
การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัด 
 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  6  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  10  พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว 
พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   14.  มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหลงนันทนาการ 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  -  จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหลงนันทนาการ มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาศักยภาพขังจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว และนา
ลงทุน 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี  11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
พันธกิจท่ี  2  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี   15.  มีโครงสรางพ้ืนฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  -  จํานวนพ้ืนท่ีในการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
มีโครงสรางพ้ืนฐานและผงัเมืองท่ีเหมาะสม 
 

1.  ถนนไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 
2.  ทางเทาไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 
3.  จํานวนจุดท่ีมีน้ําทวมขังบนผิวจราจรลดลง 
 

 
 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
     : ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาศักยภาพขังจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว และนาลงทุน 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
              : ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี  12  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
พันธกิจท่ี  3  : การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 
เปาประสงคท่ี   16.  ชุมชนพ่ึงพาตนเองได 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  -   จํานวนชุมชนท่ีเขมแข็งพ่ึงตนเองได 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได 
 

จํานวนชุมชนท่ีเขมแข็งพ่ึงตนเองได 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยนวัตกรรม ใหได
มาตรฐานและเขงขันได 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 
ยุทธศาสตรท่ี  13  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 
พันธกิจท่ี  3  : การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 
เปาประสงคท่ี   17.  มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  1. กลุมอาชีพในชุมชนเขมแข็ง 
  2. ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับการชวยเหลือ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
มีการสรางงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน 
 

1. ผลิตภัณฑกลุมอาชีพไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน 
2. ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับการชวยเหลือ 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาศักยภาพขังจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว และนา
ลงทุน 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  14  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
พันธกิจท่ี  3  : การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 
เปาประสงคท่ี   18.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
  1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยูในเกณฑตามมาตรฐานสากล 
  2. ความสําเร็จในการปองกันการเกิดอัคคีภัย 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 



93 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 
 

1. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (10  
คนตอแสนประชากร)  ตามมาตรฐานสากล 
2. ปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบานเรือน 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 1.ยุทธศาสตรจังหวัด 
  : ยุทธศาสตรท่ี  5  สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

: ยุทธศาสตรท่ี  7  การรักษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต 
การบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือการประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการ 
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อัน
เปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน   อันเปน
สภาวะแวดลอม ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนา 

 จุดแข็ง   
- บุคลากรสวนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน 
- สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วท่ัวถึงและมี 

      คุณภาพ 
- มีอิสระในการบรหิารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง 
- มีกฎระเบียบท่ีชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

จุดออน    
- เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
- มีภาระหนี้สินท่ีจะตองผอนชําระเปนระยะยาว 

โอกาส   
- ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล  ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ 

  หลายชองทาง 
- ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
- มีแหลงทองเท่ียว  และผลิตภัณฑ  OTOP   
- เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนสําหรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                
- ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   

                       กีฬาและนันทนาการ  และมีสถานท่ีท่ีพรอมในการจัดกิจกรรม 
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีพรอมสําหรับการพัฒนา 
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 

อุปสรรค   



94 

 

- ความไมตอเนื่องในนโยบายของรัฐบาล 
- ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง 
- การจดัสรรงบประมาณใหทองถ่ินไมเปนไปตามกําหนด 
- การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน 
- สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบเทาท่ีควร 
- ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีรอนข้ึน 
- ปญหาดานเศรษฐกิจ  และสังคมท่ีผลกระทบตอการพัฒนา 
- รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจาย  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตาม 

  แผนท่ีวางไว 
และจาการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทิศทางแผนพัฒนาชาติ  20  ป   

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคฯ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  แผนพัฒนา
จังหวัด  ทําใหนํามากําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุได  14  
ยุทธศาสตร  ตามความเชื่อมโยง 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

  จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ  

2559  โดยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิด  และเพ่ือนําผลการ

ประเมินไปใชพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเสนอแนวคิดและทฤษฎี

ท่ีเก่ียวของ ตามลําดับดังนี้   

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.2 ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.3 หลักประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.4 วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมิน 

   2.1.6 วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติงาน 

   2.1.7 ลักษณะของการประเมินท่ีดี 

   2.1.8 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.1.9 ปญหาและขอจํากัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 

   2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

   2.2.2 การประเมินประสิทธิผล 

  2.3  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

   2.3.1 ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี

   2.3.2 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 
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   2.4.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.2 หลักการของการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.3 องคประกอบของการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.4 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.5 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   2.4.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ิน 

   2.4.7 การปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล 

   2.4.8 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

  2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.6 กรอบแนวคิด 
 โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน  
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงใชสถิติคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
จัดลําดับการนําเสนอผลการศึกษาในรูปของคําบรรยายประกอบตาราง โดยแบงสวนเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของประชากรตัวอยาง 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน 
3. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 

  4. การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 
พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ           
ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.00  (Χ =4.00±1.061) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง รองลงมา 
คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล การประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล  ข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  ผลการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา  เทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณท่ีจายไป  การเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล  ความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมและการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาล  สวนประเด็น
คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมต่ํา
ท่ีสุด  คือ การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล   

จากผลการประเมินท่ีพบวาระดับผลการปฏิบัติงานของบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ                    
มีคาคะแนนอยูในระดับ มาก ทุกดาน หากตองการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคกร                
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1) ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ สําหรับประชาชนผูมา
ติดตอรับบริการ เชน ท่ีนั่ง น้ําดื่ม ตลอดจนการจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน สถานท่ีจอดรถ         
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2) ควรจัดโครงการปรับปรุงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือท่ี
ทันสมัยในการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

3) ควรจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหบริการประชาชนใน
ดานบุคลิกภาพและเทคนิคการบริการท่ีสรางความประทับใจและเกิดความรูสึกตองการมาใชบริการซํ้า 

4) ควรสงเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติรวมกับชุมชน และเพ่ิมพูน                 
การเรียนรูภาษาตางประเทศในการเตรียมการเขาสูสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อาเซียน 

5) ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ดานสุขภาพอนามัย ดาน
สาธารณูปการ (ถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสองสวางตามหมูบาน การจัดการขยะในหมูบาน) เพ่ือพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสุดทายจะทําใหประชาชน  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนในระยะยาว               

6) ควรจัดต้ังศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน ศูนยสงเสริมอาชีพ
เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดตรงประเด็น   

7) ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะท่ีมีผูมาใชบริการ 
หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website  

8) ควรมีการติดตามผลหลังการใหบริการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนางาน
ตอไป 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร 

เพ่ือเปนการยกระดับศักยภาพการใหบริการประชาชน ควรมีการกําหนดนโยบายในการ

พัฒนา โดยเนนในดานตอไปนี้ 

1) ควรวางแผนสําหรับการพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดนโยบาย            

ในการพัฒนาทองถ่ินโดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ-

บาล 

2) ควรจัดต้ังเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับภาครัฐ ภาค

วิชาการ  ภาคประชาชน และเอกชนท่ีมีการบริหารจัดการการใหบริการ   

3) ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับปญญาและประสบการณของชาวบาน ใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานมาปรับใชใหสอดคลองกลมกลืนกับวิชาการแผนใหม และนําไปใชไดจริงอยาง

เหมาะสม นําไปสูการพ่ึงตนเองของชุมชนได 

4) ควรสรางเครือขายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน         

การบริหารบนความเสี่ยงต่ํา 

5) จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูปฏิบัติงานของ

ศูนยการเรียนรูของชุมชนเพ่ือสงเสริมและขยายความคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนทองถ่ิน และกระตุนใหชุมชนตื่นตัวกับการมีเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐศาสตรแหงความพอดีบน

พ้ืนฐานของศาสนธรรม  

6) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ ใหแกชุมชนโดยการรวมมือ

กับสถาบันการศึกษาหรอืนักวิจัยในดานตางๆ เชน องคความรูเก่ียวกับการอนุรักษ และจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวนหรือเพ่ือการใชอยางยั่งยืนยาวนาน องคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี การ

ผลิต การเกษตร เปนตน 
ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน 
1)  ตองการใหสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดี

ข้ึนในเรื่องตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบน้ําประปา ใหคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน การปรับปรุงและขุดลอกทอ
ระบายน้ําในชุมชน การเก็บขยะมูลฝอย การสํารวจและเปลี่ยนหลอดไฟสองสวางในหมูบาน ปญหามลภาวะ
ทางอากาศ สิ่งแวดลอม การปลูกตนไม ประชาสัมพันธขาวสารในชุมชน การซอมแซมและปรับปรุงถนนในชุมชน 
ทางเดินในตลาด ขยายและปรับปรุงตลาด   การจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ   

2) ดานศึกษาประชาชนตองการใหจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา              
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลทางการศึกษา
ทุนการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน  การรักษาความสะอาดและการเก็บ
ขยะ จัดระเบียบการขายสินคาบริเวณหนาโรงเรียน   

3) สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหดํารงอยูคูสังคมไทย และควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ การจัดกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการ เพ่ิมสูงข้ึน
กวาปจจุบัน  
   4)  พัฒนาแหลงทองเท่ียว สถานท่ีพักผอน  สวนสาธารณะ ใหมากข้ึน และปรับปรุง
พัฒนาสวนสาธารณะเดิมท่ีมีอยู    การจัดกิจกรรมหรือกีฬาในสวนสาธารณะ 

5) ตองการใหมีการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานและผูท่ีกําลังวางงาน เพ่ือ
สงเสริมและสรางรายไดใหประชาชนในชุมชน 

6) ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง 
         7) ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามการพนันอยางเขมงวดและจริงจัง 
         8) ตองการใหบุคลากรในเทศบาลเมืองกาฬสินธุลงพ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมเยือน รับขอรองทุกข               
จากประชาชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางจริงจัง 
         9) ตองการอบรมพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการท่ีมีประสิทธิและประสิทธิผลมากข้ึน 
      10) เพ่ิมจํานวนบุคลากรในงานบริการดานตาง ๆ  เชน เพ่ิมคนทําความสะอาด  คนกวด
ถนน  
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.2561 – 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยของ 

  ทิรัศมชญา พิพัฒนเพ็ญ และคณะ (บทคัดยอ : 2557) เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบวา 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ

พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจการใหการบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ           

ในระดับมากท่ีสุดไดแก กองสวัสดิการสังคม และงานเคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานท่ีประชาชนผูมารับ

บริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตา

หลวง และงานทะเบียนราษฎร ตามลําดับ 2) ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับ

บริการมีความพึงพอใจการใหบริการดานเจาหนา ท่ี/บุคลากรผู ใหบริการ ในระดับมากท่ีสุดไดแก              

กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ สวนหนวยงานท่ีประชาชน            

ผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร 

ตามลําดับ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงใจการใหบริการดานสิ่ง

อํานวยควาสะดวก มีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง งานทะเบียน
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ราษฎร และศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ตามลําดับ 4) ดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ พบวา ประชาชน

ผูมารับบริการมีความพึงใจการใหบริการดานผลสัมฤทธิ์การใหบริการ ในระดับมากท่ีสุดไดแก กองสวัสดิการ

สังคม งานเคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานท่ีประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก 

ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ และงานทะเบียนราษฎร 

ตามลําดับ 5) ความพึงพอใจของผูใชบริการ รวมทุกดาน รวมทุกหนวยงาน พบวาประชาชนผูมารับบริการของ

เทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดไดแก กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส 

สวนหนวยงานท่ีประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนย           

เตาหลวง ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ และงานทะเบียนราษฎร ตามลําดับ 6) ปญหาและ

ขอเสนอแนะ พบวา ควรเพ่ิมท่ีจอดรถในการใหบริการ อยากใหเพ่ิมหนังสือพิมพรายวันไวบริการระหวาง          

รอตรวจ เพ่ิมเตียงผูปวยใหมากข้ึน/รถพยาบาลประจํา อยากใหมียามประจํา/ไฟฟาหนากําแพงประตู 

เจาหนาท่ีควรมีเครื่องแบบชัดเจนเปนแบบแผนเดียวกัน เพ่ือปองกันการสับสนระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชน

ผูใชบริการ การเรียกชื่ออยากใหเรียกซํ้า 2 ครั้ง หรือใชไมโครโฟนก็ไดเพ่ือความสะดวกแกการไดยิน               

เพราะอาจมีบางทานท่ีมีปญหาทางหูการเรียกชื่อใหเสียงดังกวานี้ 

  มุทิตา  วรกัลยากุล. (2556) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาล

นครรังสิต จังหวัดประทุมธานี พบวา 1) สถานภาพองคกรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการดําเนินงาน

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับภารกิจ และบริบทขององคกร ท้ังนี้พบวาการ

บริหารงาน ในดานตาง ๆ ควรมีการปรับปรุง เชน ดานโครงสราง และดานการจูงใจพนักงาน 2) ปจจัยท่ีสงผล

ตอความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดาน

โครงสราง ปจจัยดานระบบงาน ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานพนักงานปจจัยดานคานิยมรวม และปจจัยดาน

ทักษะมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือนํามาสรางสมการพยากรณเพ่ือทํานายปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ    

ในการบริหารงาน พบวา ปจจัยดานทักษะสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

ปจจัยดานคานิยมรวม ปจจัยดานกลยุทธ และปจจัยดานระบบงาน ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณ (R
2) เทากับ .621 จึงทําใหท้ังสี่ปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายความสําเร็จในการบริหารงานไดรอยละ 

62.1 และ 3) ขอเสนอแนะจากการวิจัย การบริหารงานภายในเทศบาลควรที่จะพัฒนาการดําเนินงาน                   

ในดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พรอมทั้งสรางเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็ง                   

เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลนครรังสิตประสบความสําเร็จไดตอไปในอนาคต 

  แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (บทคัดยอ : 2553) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชน                  

ตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอยี่งอ ผลการวิจัย

พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน 

อยูในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชน             

ตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ท่ีมี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาตางกัน 

พบวากลุมอายุ มีความพึงพอใจตอการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
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 สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (บทคัดยอ : 2553) ไดศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการของเทศบาลเรียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ผูมีสวนไดสวนไดเสียมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการและความเชื่อม่ันในการใหบริการของเทศบาล อยูในระดับมากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกับ        

คารอยละ จะมีคารอยละอยูระหวาง  76-80  หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของผูมีสวนได

เสียท่ีมีตอความเชื่อม่ันในการใหบริการตอประชาชนของเทศบาลเวียงพาคํา มากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก คือ  

ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ( Χ =6.07) รอยละ 76-80               

ดานการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน ( Χ  =6.05) รอยละ 76-80 และดานการเกิดประโยชนสุข     

ของประชาชน ( Χ  =6.01) รอยละ 76-80   

 พนิดา สุภาราญ (บทคัดยอ : 2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทีมงานของ

พนักงานสวนตําบล ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวาจากลักษณะการทํางาน

ของทีมงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคนั้นจะเห็นไดวา พนักงานสวน

ใหญมีความเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของทีมงานท่ีชัดเจน สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด

กฎเกณฑ และมาตรฐานตาง ๆ ในการทํางาน ไดเปนอยางดี โดยหัวหนาทีมงานนั้นไมใชอํานาจครอบงํา

สมาชิกทําใหสมาชิกสวนใหญมีการอภิปรายถกเถียงกันอยางกวางขวาง โดยทุกคนไดมีสวนรวมและรับฟง

เหตุผลซ่ึงกันและกันไดทุกเรื่องอยางตั้งใจ สมาชิกพรอมท่ีจะเปดรับความคิดเห็นท่ีแตกตางกันซ่ึงมีศิลปะใน

การฟงและนําการฟงนั้นมาใชเปนความคิดสูการปฏิบัติ โดยไมแสดงอาการหลีกเลี่ยงกับความคิดเห็นท่ีขัดแยง 

โดยมีการตัดสินใจโดยใชหลักความเห็นพองตองกันเปนเอกฉันทของสมาชิกหากมีการวิพากษวิจารณกันก็จะ

เปนไปอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย ทําใหสมาชิกสวนใหญไดมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกไดรับ

มอบหมายงานอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี สวนใหญมีการติดตามผล

และประเมินผลการทํางานเปนทีมทุกระยะ ต้ังแตกอนปฏิบัติระหวางการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ รูปแบบ

การติดตอสื่อสารกันของสมาชิกสวนใหญเปนแบบสองทางระหวางหัวหนาทีมกับสมาชิก และระหวางการ

ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ทําใหสมาชิกสวนใหญมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน และชวยเหลือเก้ือกูลกัน

ระหวางสมาชิกทีม 

 ปรียาวัลย  ชัยสิทธิ์ (บทคัดยอ : 2549) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของ

สมาชิกสภาเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลในเขตอําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย 

พบวา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลในเขตอําเภอบางประกง สวนใหญเพศชาย รอยละ 70.70 อายุ 45 ปข้ึนไป 

สถานภาพสมรส รอยละ 56.70 ระดับประถมศึกษา รอยละ 31.70 อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 

25.00 และรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง จํานวน 2 ครั้ง ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสมาชิกสภาเทสบาลตําบล พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการ

สงเสริมกีฬา จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาอันดีงามของทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ (µ = 3.23) และ 

การดูแลจัดการดานการศึกษามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (µ = 2.30) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ซ่ึงแยกตามตัว

แปรแตละดาน ดังนี้ 1) ตัวแปรดานอายุ พบวา อายุ 31-35 ป มีความเห็นสูงท่ีสุด 2) ตัวแปรดานสถานภาพ 

พบวา สถานภาพหยา/แยก มีความคิดเห็นสูงท่ีสุด 3) ตัวแปนดานการศึกษา พบวา การศึกษาสูงกวาปริญญา
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ตรี มีความคิดเห็นสูงท่ีสุด 4) ตัวแปรดานอาชีพ พบวา อาชีพแมบานมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด 5) ตัวแปรดาน

รายได พบวา ผูมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท  
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวา การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  
ในภาพรวมมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก ปานกลาง และนอย ข้ึนอยูกับลักษณะของหนวยงาน            
สวนท่ียังคงมีปญหาไดแก งบประมาณ ความรูความเขาใจกระบวนการดําเนินงาน การใชหลักธรรมาภิบาล            
ในการบริหารจัดการยังมีปญหาเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานการทํางานของเทศบาล การมีสวนรวมของประชาชน 
อยูในระดับนอยถึงปานกลางข้ึนอยูกับระดับการศึกษา รายได และความคาดหวังในการไดประโยชน                
จากการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานนั้น 
 
2.6 กรอบแนวคิด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.6 กรอบแนวคิดในการสํารวจ 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

1. ดานการบริการประชาชน 
2. ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน   
5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน

สิ่งแวดลอมและพลังงาน   
6. ดานการศึกษา   
7. ดานสาธารณสุข   
8. ดานการกีฬาและนันทนาการ       
9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี              

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและ            

การสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน   
11. ดานการจัดเก็บภาษี   
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ของประชาชน 
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บทที ่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป

งบประมาณ 2561 เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลรายประเด็นแลวนําขอมูล             
มาวิเคราะหและประมวลผล ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  3.1 วิธีการศึกษา 
  3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
  3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  3.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 วิธีการศึกษา 

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

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

 3.2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
  คือ ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูท่ีมาใชบริการจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

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

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

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

 คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ    
  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage)  
  2. ขอมูลระดับความพึงพอใจประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 ใน 12 ดาน ซ่ึงคลอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา             
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ                 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี 
และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผูตอบแบบสอบถามใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) นําเสนอเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดกลุมและ
นําเสนอในรูปคาความถ่ี และรอยละ  
  3.4.1 นําผลการวิเคราะหท่ีไดมาแปลผลระดับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในแตละ
ประเด็น โดยมีหลักเกณฑการแบงชวงของคาเฉลี่ยและการแปลผล ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย (Mean) 4.50 - 5.00 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย (Mean) 3.50 - 4.49 ระดับความพึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ย (Mean) 2.50 - 3.49 ระดับความพึงพอใจพอใช 
   คาเฉลี่ย (Mean) 1.50 - 2.49 ระดับความพึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ย (Mean) 1.00 - 1.49 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
  หลังจากไดคาเฉลี่ยตามเกณฑขางตนในแตละประเด็นแลว คณะผูวิจัยไดรวมคาเฉลี่ยในแตละ
ประเด็นเพ่ือแปรผลระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ จากนั้นนําคาเฉลี่ยของแตละดานมาหาคาเฉลี่ยตอไป 
  3.4.2 คณะผูวิจัยนําคาเฉลี่ยรวมของแตละดานมาคํานวณเพ่ือหาคารอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม โดยการเทียบคาเฉลี่ย 5 เทากับ รอยละ 100 
  3.4.3 นํารอยละของระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีไดมาวัดคาคะแนน
ระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑประเมินตัวชี้วัดรอยละของ
ระดับผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

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

  3.4.4 ศึกษาขอเสนอแนะท่ีเปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
โดยการจัดกลุมแจกแจงความถ่ี และหารอยละ 
 
 



บทที ่4 
ผลการประเมินผล 

 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 ใน 12 ดาน ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน ดานพัฒนาและอนุรักษ
ระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬาและนันทนาการ           
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการคมนาคม
ขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดเก็บภาษี และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
ของประชาชน 
 โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน  
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สวนการวิเคราะหขอมูล         
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงใชสถิติ คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยจัดลําดับการนําเสนอผลการศึกษาในรูปของคําบรรยายประกอบตาราง โดยแบงสวนเปน      
4 สวน ดังนี้ 

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

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   n    หมายถึง  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  x    หมายถึง  คาเฉลี่ย (Mean) 
  f     หมายถึง  คาความถ่ี (frequency) 
 S.D.  หมายถึง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  
ประจําปงบประมาณ  2561  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 1,500 คน  
ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 
 
 

 4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกเปนเพศชาย จํานวน 721 คน             
คิดเปนรอยละ 48.07 และเพศหญิง จํานวน 779 คน คิดเปนรอยละ 51.93 ดังแสดงขอมูลในตารางท่ี 4.1 
และแสดงผลการวิเคราะหในรูปท่ี 4.1   
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ 

 เพศ จํานวน  รอยละ 

 ชาย 721 48.07 
 หญิง 779 51.93 
 รวม 1,500 100.00 

 

 

รูปท่ี 4.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ 

 

 4.1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงอายุ 

  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามชวงอายุ ต่ํากวา 20 ป จํานวน 
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 ข้ึนไป จํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 6.07 ดังแสดงขอมูลในตารางท่ี 4.2 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปท่ี 4.2    
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามชวงอายุ 

อายุ จํานวน  รอยละ 

 ต่ํากวา 20 ป 40 2.66 
 21 - 30   ป 346 23.07 
 31 - 40   ป 365 24.33 
 41 - 50   ป 319 21.27 
 51 - 60   ป 339 22.60 
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 สูงกวา 60 ปข้ึนไป 91 6.07 
 รวม 1,500 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามชวงอายุ 

 4.1.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามอาชีพไดดังนี้ รับราชการ 
จํานวน 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 และอ่ืน ๆ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ดังแสดงขอมูล
ในตารางท่ี 4.3 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปท่ี 4.3    
 

ตารางท่ี 4.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน  รอยละ 

 รับราชการ 128 8.53 
 คาขาย/เจาของกิจการ 338 22.53 
 เกษตรกรรม 138 9.20 
 แมบาน 131 8.73 
 รับจาง/ลูกจาง 340 22.67 
 วางงาน/กําลังหางาน 105 7.00 
 อาชีพอิสระ 220 14.67 
 อ่ืน ๆ เชน นักเรียน/นักศึกษา 100 6.67 
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 รวม 1,500 100.00 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามอาชีพ 

 4.1.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 1,500 คน จําแนกตามระดับการศึกษาไดดังนี้ 
ประถมศึกษา จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 22.33 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 367 คิดเปนรอยละ 24.47
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 399 คน คิดเปนรอยละ 26.60 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 135 คน             
คิดเปนรอยละ 9.00 ปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 14.27 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 3.33 ดังแสดงขอมูลในตารางท่ี 4.4 และแสดงผลการวิเคราะห ในรูปท่ี 4.4 
ตารางท่ี 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน  รอยละ 

 ประถมศึกษา 335 22.33 
 มัธยมศึกษาตอนตน 367 24.47 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  399 26.60 
 อนุปริญญา / ปวส. 135 9.00 
 ปริญญาตรี 214 14.27 
 สูงกวาปริญญาตรี 50 3.33 
 รวม 1,500 100.00 
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รูปท่ี 4.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

4.2 ผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจําแนกตามดานตาง ๆ 

4.2.1 ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.40 ( x  = 4.17±0.892) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น รองลงมา การบริหารตาม พรบ. อํานวยความสะดวก และระบบงาน
บริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.5   
 
 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ดานการบริการประชาชน 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน x  S.D. รอยละ แปลความ 

1.1  ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ มีความ
รวดเร็วเปนธรรม 

4.15 0.870 83.00 มาก 

1.2  เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและ               
แสดงความคิดเห็น 

4.20 0.871 84.00 มาก 

1.3  ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.16 0.906 83.20 มาก 

1.4  มีการบริการตาม พรบ.อํานวยความสะดวก 4.18 0.919 83.60 มาก 

เฉล่ีย 4.17 0.892 83.40 มาก 
 

4.2.2 ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ( x  = 4.10±0.947) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี สูงท่ีสุด คือ  ความมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  รองลงมา คือ ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  และ
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กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลง  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็น ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี x  S.D. รอยละ แปลความ 

2.1  กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอ            
ความเปลี่ยนแปลง 

4.10 0.948 82.00 มาก 

2.2  ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.14 0.947 82.80 มาก 
2.3  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู                      

เสนอความคิดเห็น  
4.11 
 

0.944 82.20 มาก 

2.4  คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนในการ
แกปญหา 

4.06 
 

0.938 81.20 มาก 

2.5  ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 4.13 0.932 82.60 มาก 
2.6  มีความซ่ือสัตย สุจริตโปรงใส ตรวจสอบได ในการปฏิบัติงาน 4.08 0.973 81.60 มาก 

เฉล่ีย 4.10 0.947 82.00 มาก 
 

4.2.3 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.960) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงที่สุด คือ การสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รองลงมา คือการสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีศักยภาพ  และการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว ตามลําดับ รายละเอียดในตาราง
ท่ี  4.7 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ x  S.D. รอยละ แปลความ 

3.1  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.18 0.884 83.60 มาก 

3.2  การสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ 4.12 0.921 82.40 มาก 
3.3  การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเทศบาล 4.01 0.976 80.20 มาก 
3.4  การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดท่ีพอเพียงในครอบครัว 3.98 1.000 79.60 มาก 
3.5  การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียว 4.04 0.980 80.80 มาก 
3.6  การใหบริการของสถานธนานุบาล 3.99 0.998 79.80 มาก 

เฉล่ีย 4.05 0.960 81.00 มาก 
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4.2.4 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.983)              
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ            
จัดสวัสดิการชุมชน สูงท่ีสุด คือ มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  รองลงมา คือ การประกาศยกยอง
สงเสริมบุคคลท่ีกระทําความดี และการวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน ตามลําดับ 
รายละเอียดในตารางท่ี 4.8 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 
 

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน 
x  

S.D. รอยละ 
แปล
ความ 

4.1  การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน 4.04 0.963 80.80 มาก 
4.2  การจัดสวัสดิการครอบคลมุทุกกลุมวัยในชุมชน 4.02 0.976 80.40 มาก 
4.3  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน 4.00 1.000 80.00 มาก 
4.4  การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน 4.01 0.993 80.20 มาก 
4.5  การพัฒนาชุมชนมีความตอเนื่องในทุก ๆ ดาน ทุกเพศทุกวัย        4.03 0.992 80.60 มาก 
4.6  มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลท่ีกระทําความดี 4.06 0.989 81.20 มาก 
4.7  มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 4.08 0.969 81.60 มาก 

เฉล่ีย 4.03 0.983 80.60 มาก 
 

 

4.2.5 ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนา
และอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.030) 
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบ
นิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงท่ีสุด คือ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ
การควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีเปนพิษ และการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว ตามลําดับ 
รายละเอียดในตารางท่ี 4.9 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 
ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน 
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

 

x  S.D. รอยละ 
แปล
ความ 

5.1   การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม 4.06 0.960 81.20 มาก 
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5.2   การควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีเปนพิษ 4.01 1.001 80.20 มาก 
5.3   การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง (เชน 

สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) 
3.92 1.043 78.40 มาก 

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 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน 
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

 

x  S.D. รอยละ 
แปล
ความ 

5.7   การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 3.97 1.020 79.40 มาก 
5.8   การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 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 โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09±0.962) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ี
มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงท่ีสุด คือการสงเสริมพัฒนาการท่ีดีดานอารมณ สังคม สติปญญา 
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล  และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ตามลําดับ รายละเอียดในตาราง
ท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการศึกษา 

ผลการปฏิบัติงานดานการศึกษา x  S.D. รอยละ แปลความ 

6.1  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 

4.09 0.957 81.80 มาก 

6.2  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 

4.11 0.961 82.80 มาก 

6.3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 4.10 0.971 82.00 มาก 
6.4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย             

ทางการศึกษา 
4.07 0.972 81.40 มาก 

6.5  การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล 4.07 0.980 81.40 มาก 
6.6  การอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4.09 0.972 81.80 มาก 
6.7  การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีดานอารมณ สังคม สติปญญา ของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
4.13 0.927 82.60 มาก 

6.8  การสงเสริมดานโภชนาการท่ีดีจากโรงเรียนเทศบาล 4.09 0.957 81.80 มาก 
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เฉล่ีย 4.09 0.962 81.80 มาก 

4.2.7 ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 
  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.80 ( x = 3.99±1.065) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงท่ีสุด คือการสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมี
สุขภาพดีถวนหนา   รองลงมา คือการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยาง
ท่ัวถึง และการสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดับ 
รายละเอียดในตารางท่ี 4.11 
 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานสาธารณสุข 
 

ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข x  S.D. รอยละ แปลความ 

7.1  การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 4.05 1.028 81.00 มาก 
7.2  การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ี

เหมาะสมและไดมาตรฐาน 
3.98 1.074 79.60 มาก 

7.3  การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน
(ท้ังคนและสัตว) 

3.92 1.091 78.40 มาก 

7.4  การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับ
บริการอยางท่ัวถึง 

4.02 3.920 80.40 มาก 

เฉล่ีย 3.99 1.065 79.80 มาก 

 
 
4.2.8 ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ 

  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา
และนันทนาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.977) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ สูงท่ีสุด คือการจัดการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ  รองลงมาคือการจัดสถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกาย และ 
การจัดหาอุปกรณกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับประชาชน ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.12 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานการกีฬาและนันทนาการ 
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ผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา และนันทนาการ x  S.D. รอยละ แปลความ 

8.1  การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 4.04 0.993 80.80 มาก 
8.2  การเปดพ้ืนท่ีสรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน 4.04 0.986 80.80 มาก 
8.3  การจัดสถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกาย 4.06 0.977 81.20 มาก 
8.4  การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และ

ผูสูงอายุ 
4.08 0.961 81.60 มาก 

8.5 การจัดหาอุปกรณกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสําหรับประชาชน 4.05 0.969 81.00 มาก 

เฉล่ีย 4.05 0.977 81.00 มาก 

 
4.2.9 ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

  ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.80             
( x = 4.19±0.922) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สูงที่สุด คือการสงเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา   รองลงมาคือการสนับสนุนงบประมาณ  
ดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น  และการสงเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

x  S.D. รอยละ แปลความ 

9.1  การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน 

4.18 0.910 83.60 มาก 

9.2  การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 4.17 0.934 83.40 มาก 
9.3  การสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 
4.20 0.928 84.00 มาก 

9.4  การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตาม
หลักธรรมของศาสนา 

4.22 0.914 84.00 มาก 

เฉล่ีย 4.19 0.922 83.80 มาก 

4.2.10 ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
 ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา   

การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80  ( x = 4.09 ± 0.979) เม่ือ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและ
การสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน สูงท่ีสุด คือการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล  รองลงมา คือการขยายเขตระบบ
ไฟฟา   และการกอสรางถนนท่ีไดมาตรฐาน  ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.14  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสง 
และการสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐาน 

 

Χ  S.D. รอยละ แปลความ 

10.1  การกอสรางถนนท่ีไดมาตรฐาน 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 

เฉล่ีย 4.09 0.979 81.80 มาก 

 
 
 
4.2.11 ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี 

 ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน                
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.981) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงท่ีสุด คือระบบในการใหบริการข้ันตอนมี
แผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน   รองลงมา คือกระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวก
และรวดเร็ว และการประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน เพียงพอ  ตามลําดับ 
รายละเอียดในตารางท่ี 4.15 
 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานการจัดเก็บภาษี 

ผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี x  S.D. รอยละ แปลความ 

11.1  ระบบในการใหบริการข้ันตอนมีแผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติ
อยางชัดเจน 

4.12 0.933 82.40 มาก 

11.2  กระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.10 0.956 82.00 มาก 

11.3  การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน 
เพียงพอ 

4.06 0.977 81.20 มาก 

11.4  เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอน 4.03 0.990 80.60 มาก 
11.5  การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับ                

การชําระภาษี 
4.00 0.986 80.00 มาก 
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11.6  บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 3.98 1.002 79.60 มาก 
11.7  การออกบริการประชาชนนอกสถานท่ีไดดีเพียงใด 3.95 1.023 79.00 มาก 

เฉล่ีย 4.03 0.981 80.60 มาก 

 
4.2.12 ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 ผลการประเมิน พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดาน              
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.034) 
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน สูงท่ีสุด คือการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย รองลงมา คือการสราง
ความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว   และการจัดระเบียบทางเทาและถนน  ตามลําดับ 
รายละเอียดในตารางท่ี 4.16  
ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 

 

x  S.D. รอยละ แปลความ 

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  การจดัสายตรวจ อปพร. 3.93 1.072 78.60 มาก 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน(ตอ) 

ผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 

 

x  S.D. รอยละ แปลความ 

12.5  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.98 1.008 79.60 มาก 

12.6  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 3.82 1.087 76.40     มาก 
12.7  การปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง 

CCTV 
3.84 1.069 76.80 มาก 

12.8  การอํานวยความสะดวกดานการจราจร และการตีเสนจราจร 4.00 1.046 80.00 มาก 

เฉล่ีย 3.95 1.034 79.00 มาก 

 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 

 ผลการประเมิน ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 
พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ           
ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00  ( x =4.05±1.003) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ               
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ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือเจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง รองลงมา คือ
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล และขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ตามลําดับ รายละเอียดในตารางท่ี 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอ               
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

x  (S.D) รอยละ ระดับ 

1.   เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
อยางท่ัวถึง 

4.10 0.976 82.00 มาก 

2.   ข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  4.07 1.002 81.40 มาก 
3.   การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล 4.08 0.998 81.60 มาก 
4.   การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

ของเทศบาล 
4.04 1.000 80.80 มาก 

5.   การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล 

4.03 1.012 80.60 มาก 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินความพึงพอใจตอ               
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุภาพรวม (ตอ) 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

x  (S.D) รอยละ ระดับ 

6.   ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.05 1.025 81.00 มาก 
7.   เทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณท่ีจายไป 3.99 1.029 79.80 มาก 
8.   การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล 4.06 0.994 81.20 มาก 
9.   ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 4.02 0.987 80.40 มาก 
10. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน โครงการ 

กิจกรรมของเทศบาล 
4.01 1.010 80.20 มาก 

รวม 4.05 1.003 81.00 มาก 
 

4.4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน  

ปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดทําการสรุปและจําแนก            
เปนรายดาน เพ่ือใหสามารถชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่องตอไป ผลการประเมินสรุปดังตารางท่ี 4.18 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมคณะผูวิจัยไดจัดกลุม

แยกประเด็นดังนี้  

ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และส่ิงท่ีตองการ ความถ่ี(f) รอยละ 
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ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. ควรมีการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 
       4 

 
1.21 

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 10 3.02 
3. ควรใหเจาหนาท่ีมีการประชาสัมพันธการใหบริการใหรับรูอยางท่ัวถึง 
4. ควรใหพนักงานมีการบริการท่ียิ้มแยม แจมใส 

10 
10 

3.02 
3.02 

ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี 
4.  ควรใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 

 
22 

 
6.65 

5.  ควรมีการบริหารจัดการดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได 8 2.42 
6.  ควรมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 6 1.81 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
7. ควรสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการคา 

 
5 

 
1.51 

8. สงเสริมกลุมอาชีพในการเสริมสรางรายได 9 2.72 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมคณะผูวิจัยไดจัดกลุม

แยกประเด็นดังนี้ (ตอ) 

ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และส่ิงท่ีตองการ ความถี่(f) รอยละ 

ดานพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน   

9.  ควรจัดสวัสดิการใหกับคนในชุมชนในการรักษาพยาบาล 7 2.11 

10. ควรสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมภายในชมุชนใหท่ัวถึง 8 2.42 

11. ควรใหมีการพัฒนาระบบ Internet ใหรวดเร็วและทันสมัย 3 0.91 

ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน   

12. ปญหาขยะมูลฝอยมีการจัดเก็บ ไมสมํ่าเสมอ 23 6.95 

13. ควรทําความสะอาดทอระบายน้ํา เนื่องจากน้ํามีกลิ่นเนาเสีย 18 5.44 

14. ควรมีการควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีเปนพิษ 15 4.53 

15. ควรมีการจํากัดวัชพืช ตนไม บริเวณริมถนน 20 6.04 

ดานการศึกษา   

16. ควรมีการปรับปรุงดานการศึกษาอยางตอเนื่อง 5 1.51 

17. ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาใหดีข้ึน และรวดเร็ว ใชงานงาย 8 2.42 

18. ควรสงเสริมการฝกทักษะท่ีสําคัญใหกับนักเรียนในเขตเทศบาล 4 1.21 

19. ควรมีการประเมิน ตรวจสอบโรงเรียนใหท่ัวถึง 3 0.91 

ดานสาธารณสุข   

20. ควรมีการชวยเหลือในขณะมีผูประสบภัยตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็ว 1 0.30 

21. ควรมีการปองกันโรคติดตอ และสรางภูมิคุมกันโรคติดตอ 2 0.60 

22. ควรสงเสริมความสะอาดในพ้ืนท่ีในชุมชน 2 0.60 

ดานพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน   
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23. ควรมีการปรับระดับถนนใหมีพ้ืนท่ีเทากัน  5 1.51 

24. ควรปรับแนวทางเดิน ฟุตบาท ใหเหมาะสม 4 1.21 

25. ควรจัดหาถังขยะใหเพียงพอและเหมาะสม ตอการใชงาน  8 2.42 

26. ควรจัดหาอุปกรณ หรือไฟในการจราจร ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 5 1.51 

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   

27. ควรมีการติดตั้งกลองวงจรปด ในการรักษาความปลอดภัย 20 6.04 

28. ควรมีการจัดระเบยีบการจราจรในเขตโรงเรียน 30 9.06 

29. ควรมีการสอดสองดูแล ความเรียบรอย ในเรื่องยาเสพติด และการพนัน 35 10.57 

30. ควรมีเจาหนาออกตรวจสอบความเรียบรอย อยางสมํ่าเสมอ 21 6.34 

รวม 331 100 

 
       จากขอมูลในตารางที่ 4.18  พบวา ความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการท่ี
ประชาชนตองการใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการปรับปรุงเพ่ืองานบริการประชาชนใน 5 ลําดับแรก
ดังนี้ 

1. ควรมีการสอดสองดูแล ความเรียบรอย ในเรื่องยาเสพติด และการพนัน 
2. ควรมีการจัดระเบียบการจราจรในเขตโรงเรียน 
3. ปญหาขยะมูลฝอยมีการจัดเก็บ ไมสมํ่าเสมอ 
4. ควรมีเจาหนาออกตรวจสอบความเรียบรอย อยางสมํ่าเสมอ และควรมีการติดตั้งกลองวงจรปด  
    ในการรักษาความปลอดภัย 
5. ควรมีการจํากัดวัชพืช ตนไม บริเวณริมถนน 



บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายผล 

 

5.1 สรุปผล 

จากการวิเคราะหการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
ปงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลในภาพรวมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 12 ดาน                 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 5.1 สรุปผลในภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 12 ดาน ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ผลการปฏิบัติงาน คาเฉล่ีย ระดับ รอยละ 

1.  ดานการบริการประชาชน   4.17 มาก 83.40 
2.  ดานการบริหารบานเมืองท่ีด ี  4.10 มาก 82.00 
3.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ   4.05 มาก 81.00 
4.  ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน   4.03 มาก 80.60 
5.  ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน   3.95 มาก 79.00 
6.  ดานการศึกษา   4.09 มาก 81.80 
7.  ดานสาธารณสุข   3.99 มาก 79.80 
8.  ดานการกีฬาและนันทนาการ   4.05 มาก 81.00 
9.  ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  4.19 มาก 83.80 
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน   4.09 มาก 81.80 
11. ดานการจัดเก็บภาษี   4.03 มาก 80.60 
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 3.95 มาก 79.00 

คาเฉล่ียรวม 4.06 มาก 81.20 

 

 จากตารางท่ี 5.1 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน 12 ดาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.20 เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด คือดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน รองลงมา คือดานการบริการประชาชน  และดานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี          

ดานการศึกษา  ตามลําดับดังนี้ 
 ดานการบริการประชาชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.40 ( x = 4.17±0.892) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน สูงท่ีสุด คือ  เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและ แสดงความคิดเห็น รองลงมาคือ มีการบริการตาม พรบ.อํานวยความสะดวก และ
ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชนตามลําดับ ต่ําท่ีสุด คือ  ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ 
มีความรวดเร็วเปนธรรม 
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 ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน   
การบริหารบานเมืองท่ีดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ( x = 4.10±0.947) เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดี สูงท่ีสุด คือความมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร   รองลงมา คือใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็นตามลําดับ   สวนประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองที่ดี ต่ําที่สุด คือ คนในองคกรใสใจตอปญหา
สาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา 
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ   โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน      
การพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.960) เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนดําเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รองลงมา คือ การสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีศักยภาพ และการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียวตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดท่ีพอเพียงในครอบครัว 
 ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.983)              
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ จัดสวัสดิการ
ชุมชน สูงท่ีสุด คือ มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  รองลงมา คือ มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลท่ี
กระทําความดี   และการวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน ตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาและปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนภายในชุมชน    
 ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมและพลังงาน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยูในระดับมาก      
มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ( x = 3.95±1.030) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล  
การปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน สูงท่ีสุด คือ การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม  รองลงมา คือการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ   และการปรับปรุงภูมิทัศนและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว ตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบทอระบายน้ําไมใหเกิดน้ําทวมขัง   
 ดานการศึกษา  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80 ( x = 4.09±0.962) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล  
การปฏิบัติงานดานการศึกษา สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาการท่ีดีดานอารมณ สังคม สติปญญา ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล  รองลงมา คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  และ   
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล            
การปฏิบัติงานดานการศึกษา ต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย ทางการศึกษา 
และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล 
 ดานสาธารณสุข  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.80 ( x = 3.99±1.065) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สูงท่ีสุด คือการสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  
รองลงมา คือ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง และการ
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สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ต่ําท่ีสุด คือ  การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หรือโรคอ่ืน(ท้ังคนและสัตว)   
 ดานการกีฬาและนันทนาการ  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การกีฬาและนันทนาการ อยู ในระดับมาก มีคา เฉลี ่ยรอยละ 81.00 ( x = 4.05±0.977)  เ มื ่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ 
สูงท่ีสุด คือการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ รองลงมาคือการจัด
สถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกาย  และการเปดพ้ืนที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน ตามลําดับ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬาและนันทนาการ ต่ําท่ีสุด คือ  
การเปดพ้ืนท่ีสรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน และการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน 
 ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 83.80 ( x = 4.19±0.922) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปญญาทองถ่ิน สูงท่ีสุด คือการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา   
รองลงมาคือการสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน     
และการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ต่ําท่ีสุด 
คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน   
 ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภค        
ข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 81.80  ( x = 4.09±0.979) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภค       
ข้ันพ้ืนฐาน สูงท่ีสุด คือการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล   รองลงมา คือการขยายเขตระบบไฟฟา   และ  
การกอสรางถนนท่ีไดมาตรฐาน  ตามลําดับ  สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา      
การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ต่ําท่ีสุด คือ การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน และ         
ผิวจราจร  

 ดานการจัดเก็บภาษี   โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน                
การจัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 80.60 ( x = 4.03±0.981) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี สูงท่ีสุด คือระบบในการใหบริการข้ันตอนมี
แผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน  รองลงมา คือกระบวนและข้ันตอนการยื่นแบบเสียภาษีมีความสะดวก
และรวดเร็ว    และการประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฯ ชัดเจน เพียงพอ ตามลําดับ      
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี  ต่ําท่ีสุด คือ การออกบริการประชาชนนอก
สถานท่ีไดดีเพียงใด  
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 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรอยละ 79.00   
( x = 3.95±1.034) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดาน           
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สูงท่ีสุด คือการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย    
รองลงมา คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว   และการจัดระเบียบทางเทาและ
ถนน ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนตํ่าท่ีสุด คือ  การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน  
 

ตารางท่ี 5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

คาเฉล่ีย ระดับ รอยละ 

 1. เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  4.10 มาก 82.00 
 2. ข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  4.07 มาก 81.40 
 3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล 4.08 มาก 81.60 
 4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 4.04 มาก 80.80 
 5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ของเทศบาล 
4.03 มาก 80.60 

6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.05 มาก 81.00 
 7. เทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณท่ีจายไป 3.99 มาก 79.80 
 8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล 4.06 มาก 81.20 
 9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 4.02 มาก 80.40 
10. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม 

ของเทศบาล 
4.01 มาก 80.20 

 

รวม 
 

 

4.05 
 

 

มาก 
 

 

81.00 
 

  จากตารางท่ี 5.2 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.00 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น  
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ           
ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือเจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล  และข้ันตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก    
สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใน
ภาพรวมต่ําท่ีสุด คือเทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณท่ีจายไป     
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5.2 อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ  
จังหวัดกาฬสินธุ มีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก            
คิดเปนรอยละ 81.00 ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑประเมิน
ตัวชี้วัดรอยละของระดับผลการปฏิบัติงานได 7 คะแนนในภาพรวม  
 
5.3 ขอเสนอแนะท่ัวไป  

5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
จากผลการประเมินท่ีพบวาระดับผลการปฏิบัติงานของบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ                    

มีคาคะแนนอยู ในระดับ มาก ทุกดาน หากตองการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคกร                
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1) ควรมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือท่ีทันสมัยในการ
ใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

2) ควรสงเสริมทักษะการปฏิบัติงานใหกับพนักงานใหมีการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน
ใหมากยิ่งข้ึน  

3) ควรสงเสริมและพัฒนาดานเศรษฐกิจ ใหมีความเปนอยูดี กินดี และมีความสุข   
4) ควรจัดตั้งศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน ศูนยสงเสริมอาชีพ

เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดตรงประเด็น   
5) ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะท่ีมีผูมาใชบริการ 

หรือการประเมินความพึงพอใจผาน Website  
6) ควรมีการติดตามผลหลังการใหบริการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร 

เพ่ือเปนการยกระดับศักยภาพการใหบริการประชาชน ควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนา 

โดยเนนในดานตอไปนี้ 

1) ควรวางแผนสําหรับการพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดนโยบาย            

ในการพัฒนาทองถ่ินโดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2) ควรจัดตั้งเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับภาครัฐ ภาควิชาการ  

ภาคประชาชน และเอกชนท่ีมีการบริหารจัดการการใหบริการ   

3) ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือเปนการักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน    

4) จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูปฏิบัติงาน  และ

นําไปสูภาคปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน    
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5) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ ใหแกชุมชนโดยการรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยในดานตาง ๆ เชน องคความรูเก่ียวกับการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กับการสงวนหรือเพ่ือการใชอยางยั่งยืนยาวนาน องคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี การผลิต การเกษตร เปนตน 

5.3.3 ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน 
1)  ตองการใหสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนใน

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

2) ดานศึกษาประชาชนตองการใหจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา และ              
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลทางการศึกษาทุนการศึกษา 

3) สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหดํารงอยูคูสังคมไทย และควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนกวาปจจุบัน จัดกิจกรรมตางๆ 

4) ตองการใหมีการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานและผูท่ีกําลังวางงาน เพ่ือสงเสริม
ใหประชาชนมีรายได 

5) ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง 
6) ตองการใหมีเจาหนาท่ีสอดสองดูแลความสงบเรียบรอยในการพนักทุกชนดิ 

         7) ตองการใหบุคลากรในเทศบาลเมืองกาฬสินธุลงพ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมเยือน รับขอรองทุกข               
จากประชาชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางจริงจัง   
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ประจําป 2561 

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

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

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

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

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

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

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
1. ดานการบริการประชาชน 

1.1 ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ มีความรวดเร็วเปนธรรม      
1.2 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น      
1.3 ระบบงานบริการมีความยดืหยุน คลองตัว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
1.4 มีการบริการตาม พรบ.อํานวยความสะดวก      

2. ดานการบริหารบานเมืองทีด่ ี  
2.1 กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดาํเนินการทนัตอความเปลี่ยนแปลง      
2.2 ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิานของบุคลากร      
2.3 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็น      
2.4 คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา      
2.5 ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม      
2.6  มีความซื่อสัตย  สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ในการปฏิบัตงิาน       

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1 การสงเสริมและสนบัสนนุใหประชาชนดาํเนินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
3.2 การสงเสริมกลุมอาชีพในชมุชนใหมีศักยภาพ      
3.3 การปรับปรุงและพฒันาตลาดเทศบาล      

 

#ID……..……….
 



3.4 การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดทีพ่อเพียงในครอบครัว      
3.5 การประชาสัมพนัธและสงเสริมการทองเทียว      
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 มีการประกาศยกยองสงเสริมบุคคลที่กระทําความด ี      
4.7 มีการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง      

5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
5.1 การรักษาสมดุลของระบบนเิวศนและสิ่งแวดลอม      
5.2 การควบคุมและกําจัดมลภาวะที่เปนพษิ       
5.3 การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว)      
5.4 การพัฒนาระบบทอระบายน้ําไมใหเกิดการทวมขัง      
5.5 การรักษาความสะอาดในชมุชน      
5.6 การพัฒนาระบบบาํบดัน้าํเสียรวมของเมือง      
5.7 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมลูฝอย      
5.8 การปรับปรุงภูมิทัศนและพฒันาพื้นทีส่ีเขียว      
5.9 การเก็บขนขยะมูลฝอย      

6. ดานการศึกษา 
6.1 การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล      
6.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล      
6.3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล      
6.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษา และเครือขายทางการศึกษา      
6.5 การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล      
6.6 การอานออกเขียนไดของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล      
6.7 การสงเสริมพัฒนาการทีด่ดีานอารมณ สงัคม สติปญญา ของนักเรียนโรงเรียน  
     เทศบาล 

     

6.8 การสงเสริมดานโภชนาการที่ดีจากโรงเรียนเทศบาล      

 
 
 

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
7. ดานสาธารณะสุข 

7.1 การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมสีุขภาพดีถวนหนา      
7.2 การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน      
7.3 การสรางภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน(ทั้งคนและสัตว)      
7.4 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับบริการอยางทั่วถึง      

8. ดานการกีฬา และนันทนาการ 
8.1 การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน      



8.2 การเปดพื้นที่สรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน      
8.3 การจัดสถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกาย      
8.4 การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก  เยาวชน  ประชาชนและผูสูงอาย ุ      
8.5 การจัดหาอุปกรณกีฬาและเคร่ืองออกกําลังกายสาํหรับประชาชน        

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

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

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

    11.4 เอกสารแบบฟอรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ  เขาใจงายไมซับซอน      
11.5 การสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษ ี      

    11.6  บริการดวยความชัดเจน ยุตธิรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได      
11.7 การออกบริการประชาชนนอกสถานทีไ่ดดีเพียงใด      

 
 
 

ผลการปฏิบัตงิานดานตาง ๆ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

12.1 การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว       
12.2 การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบสาธารณภัย       
12.3 การจัดระเบียบทางเทาและถนน       
12.4 การจัดสายตรวจ อปพร.       
12.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
12.6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน       
12.7 การปองกันชีวติและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลอง CCTV       
12.8 การอํานวยความสะดวกดานการจราจร และการตีเสนจราจร      

 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวม 

ประเด็น/หัวขอ 
ผลการปฏิบัตงิาน 

5 4 3 2 1 



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

ตอนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน 
1. ปญหาและอุปสรรคในการรับบริการ(ระบุชื่องานบริการ) 

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

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

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

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

*ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนสําหรบัการวางแผนการพัฒนา  เราจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป* 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 



รายช่ือคณะทํางาน 
แผนกงานวิจัยและพัฒนา  งานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 

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

 4.  นางเพ็ญสิริ   ภูวรกิจ 
 5.  ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา ดวงอุปมา 
 6.  นางไอลดา         พหลทัพ 
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